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UITLEGGING
DER

TITELPLAAT.
'-«e WYSHEiD, fier gezeten op haar Throon,

Befchcuwt men in MINERVe's Wapenrusting ;

Doch, warsch van fabéldicht en vaifche Goón ,

Schept ze in gods boek haar grootfte zielsvcriusting.
Twee Zuilen , die 't gewelffel van haar Kerk

Aan d'eenen kant bouwkundig onderfchraagen

,

Vertooiien 't z E E uw s c H en vlissings wapcnmerk.
En wiLLZMs beeld, wien 't Werk woidt opgedragen.

Doorluchtig Hoofd van onze Maatfchappy,
Die , fchoon noch in heur zwakke en kindfche jaaren ,
Hem a'Eerfteling beur's arbeids, vlug en bly , ^.

Voor de obgen brengt , niet lust oin voort te vaaren.
De Tafel met den Voorgrond, ryk bedekt

r^eiTekeiifcbets^ym Kunst en Wetenfchafpen ,

- • En 't Vergezicht , dat ginder d'aandacht weke'
;

'u

>-Ter zyde van Gordyncn tempeltrappcn,. . ui Xj
Getuigen, dat de weetzucht, vlyt en lust.

Door de Eer gefpoord , aan Zcelands verfte paaien
In onze Vest noch niet zyn uitgebluscht:

Men tracht door nnt 'er mede tz.w^Prys te haaien.
Handhaving van den Godsdienst en het Recht ^

Cenetsbehiilp , tot fteun van 't menschlyk leven ,

't NatttVrlrtrek ; door Goüs hand ons- voorgeJegd >
tNatuurböek, door Zyne Alhiach't z'elf befchfevert

,

De Meetkunst, in haar takken ruim verfpreid ,
De Schilderkunst

, zoo fix in kleur en trekken

,

De Puikmuzyk, die harten opwaarts leidt.
Haar Zuster, die de dofheid zélf kan wekken,

't Vermogen om door 't helder Spiegelglas
Het Starrenbeir aan 't menschlyk oog te klemmen.

Of doOr^teH^lp -tfan Gfaddb&cg en Xompaj, :

Op vcrieft tochteeA.dollé zee te femnten;.. /
Ilifloriekunst , die 't oude in 't nieuw herfchept.

Die munt enfieen van vroeger eeuw doet tuigen.
Die honing zelfs uit bittren alzem lept.

En uit vergift weet artzeny te zuigen

,

En wat zich meer liet fchetzen op de print,
Zyn beeldfpraak van het doe] , waar heen wy trachten.

Is 't werk gering? wie deugd en wysheid mint.
Heeft eindelyk op zyn' arbeid vrucht te wachten.
Dus huwt m'in 't ryk van onzen Waterleeuw

De Scheepvaardy met de oefening der verftandcn.
Der braaven gunst zal by den noesten Zeeuw

Den yvergloed noch fterker doea ontbranden.

J. J BRAHEc
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Het Gemotfchap erkent geene exem^

flaaren mor ecbt, dan die door eenen

der Secretaris/en eigenhandig ondertee'

tendfi^nm
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HISTORIE
VAN HET

ZEEUWSCH GENOOTSCHAP

DER WETENSCHAPPEN

T E

V L I S S I N G E N.

Q V 2)oIgens de belofte, door het

%^0 Zeeuwfche Genootfchap

der Wetenfchappen gedaan, in

het achtfte deel van deszelfs Ver-

handelingen, over weinige weken,

in *t licht gekomen ; ontfangt het

letterlievende en kunstminnende

Vaderland het negende deel, waar
in lezers van verfchillenden fmaak
het eene en andere zullen aantref-

fen , 't gene hunne weetgierigheid

jx, DEEL, *
3 kan



E VI ]

kan voldoen , of tot verdere na-

fpooringen opwekken: gelyk uit

de lyst der Verhandelingen . in dit

deel te vinden , - genoeg blyken
zal

Het is om meer dan ééne reden

noodzaaklyk geoordeeld hier te

melden, — dat de befchryving

van een verbeterd werktuig ter

herflellinge van den ontwrichten

fchouder, door den Heere B,Hus-

Jem medegedeeld, reeds aan het

Genootfchap gezonden zy in oogst-

jnaand des jaars mdcclxxx; zynde
de laatere uitgave allermeest ver-

oorzaakt door het wachten naar

de vervaardigingederplaaten, die

tot deze verban delinge behoor-

den ; — en dat men , om gewigti-

ge oorzaken, goedgevonden heb-

be, twee ftukken onvertaald in

dit deel uittegeven, te weten,
liet onderzoek van den Heere L,

Eukr over een nieuw foort van
tOQ-
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toover-vlerkanten , en de aanmer-

kingen van den Heere C. Saxe

over zeker Latynsch opfchrifc, te

Jezen op een gedenkftuk der oud-

heid , over eenigen tyd ontdekt.

Het laatfte fluk is van dien aart

,

dat hec minder verftaanbaar zou
worden , wanneer het in 't Neder-

duitsch vertaald werdt, en voor
niemand nuttig konne zyn, die

der Latynfche taaie onkundig is.

Betreffende het eerfte: men heeft:

wel getracht iemand te verwilli-

gen tot de overzettinge daar van
5

doch elk zag op tegen de uitvoe-

righeid des werks , of vreesde

,

aan het oogmerk van den grooten

Schryver niet genoeg te zullen

voldoen. Het ftuk was te uitge-

breid, om het oorfpronglyke en
de vertalinge beide in de Werken
van 't Genootfchap te plaatfen.

Men befloot te liever tot de uitga-

ve dezer Verhandelinge in de taa-

- ^4 Ie,
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Ie, waar m zy toegezonden ïs, om
dat alien, die daar by eenig be-

lang hebben, met reden onder-

field worden de Franfche taaie te

verdaan, ten minften in zoo ver-

re, dat zy zich dit onderzoek,
zonder moeite, ten nutte zullen

konnen maken.
Sedert het fchryven der Hiflo-

ne, voor het achtde deel ge-

plaatst, verloor het Genootfchap

,

uit het getal zyner Directeuren

,

den Heere jan baert, Med. Doe-

tor , Schepen en Kaad der Stad

Vhsfingen^ in zomermaand van dit

jaar overleden; en van zyne Le-

den , den Heere david henry
GALLANDAT, Med. Doctof , 's Lsnds
Operateur en Steenfnyder, Lector

in de Ontleed-Heel- en Vroedkun-
de binnen dezelfde Stad, en The^

Jaurier van dit Genootfchap, waar
van hy het oudile Lid was, en
geen gering fieraad , federt de eer-
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fle grondlegginge en opbouwinge
van deze Maatfchappye , tot zy-

nen dood toe, in oogstmaand van
dit jaar voorgevallen.

Daarentegen is , den zevenen-

tvvintigften van oogstmaand laatst-

leden, tot Directeur aangebeld de

Heer Mr. willem arnold alting.

Gouverneur Generaal van Neêr-

lands Indien, enz. enz. te Batavia;

en zyn , ten zelfden tyde, tot Le-

den aangenomen de Heeren: Ger-

RAROUS KUIPERS, Predikant der

Hervormde Gemeente te ylis/in'

gen , Lid van het Provinciale

Utrechtfche Genoorfchap; marcus
ELiESER BLOCH, Med. Doctor , Lid

van de Berlynfche, Dantzigfche,

Hallefche, Leipzigfche, Gotting-

fche, Frankfortfche en andere So-

ciëteiten van Wetenfchappen , te

Berlyn\ johannes pieter fokker,

A. L, M. Philof, Doctor, Lector in

de Wis- Natuur- en Sterrenkunde
- » r te
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te Middelburg; martinus van ma-

RUM, J[. L. M. Med, & Philof,

Doctor, Lector in de Natuurkun-

de en Lid van de Hollandfche

Maatfchappye der Wetenfchappen
te Haarlem; joseph ghesquiere,

Hiftoriefchryver, en Lid van de
Keizerlyke Koninglyke Academie
der Wetenfchappen te Brmfel ;

ADRIAAN VAN SOLINGEN, Med. DoC'

tor te Middelburg , en floris ja-

coBüs VOLTELEN , Stads Med. Doc-

tor , Lid van 't Provinciale Ge-
nootfchap te Utrecht,

Het Genootfchap ontfing met
genoegen de boek-gefchenken der

Heeren A. Bonn, J Petich, ME.
Blochy E. Sandtjort^vanNispenMuilery

en anderen , wier vriendlyke oplet-

tendheid de openlyke dankbetuigin*

ge vordert, en by dezen ontfangt.

Nu blyft alleenlyk overig, dat

tnen verflag ^eve van de Alge-

meene Vergaderinge, den zeven-

en-
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ëntwintigften van oogstmaand
MDCCLXxxir gehouden. De Heer
WJNCKELMAN, Prejtderende Direc-

i teury opende dezelve met dit vol*

gende yertoog:

KYN£ HEBR En!

Daar binnen weinige dagen zal uitgegee-

ven worden, het Achtfte deel der Ver-
handelingen van dit Genootfchap , en op ver-

zoek der Leden van hec perpetueelCommit-
té, in het zelve door den Heer Secretaris

Te Water , wederom geplaatfl is een Hifto-

rifch Voorbericht van het voorgevallene en
verrichte, federt de uitgave van het zeven-
de deel; en U Ed., van die zelve kundige
en arbeidzaame hand, het vervolg daarvan te

wachten hebben , by de uitgave van het

reeds genoegzaam afgedrukte negende deel

,

die in de Maand Oflober eerstkomende den-

kelyk zal gefchieden ; behoeve ik thans my
niet in te laaten in het doen van een onoftan-

dig verflag van het verrichte federt de laatst-

gehouden Algemeene Vergadering. De uit-

gave der twee genoemde deelen levert een
fpreekend bewys op , dat men noch voort-

gaat, om, zoo veel mogelyk, toe te bren-

gen tot de bevordering van ruttige kunllen

en Wetenfchappen , het groot oogmerk de-

zer inüellingi ea de goedkeuring, die de
uic-



laitgegevene Verhandelingen vinden , ftrekt ter»

betooge, dat wy in dezen niet vruchteloos
werkzaam zyn. 't Geen reeds het licht ziet

,

is waarlyk veel, naar den korten tyd, die

fedcrt de oprichting van ditGenootfchapver-
loopen is; doch het zoude meerder hebben
konnen zyn, indien niet een aantal onzer Le-
den , Mannen van naam en verdienften , van
welken men by derzelver aanneeming te

recht wat groots verwachtte en zich wat goeds
beloofde , tot nu toe het Genooifchap ilechts

met die hope gevoed hadde. Mochten zy
zich eenmaal opgewekt en aangefpoord vin-

den, om ons de vervulling dier hope te

doen deelachtig worden l Hoe groot is in-

tusfchen onze verplichting aan zuJke Leden,
die, met eenen dubbelen yver, het te kort

koomen van hunne medeleden vervullen , en
ons daar door gelegenheid geeven om , by
de uitgave van elk deel , hunne naamen met
dankbaaren lof te vermelden. Mochten zy
het genoegen hebben , anderen door hun prys-
waardig voorbeeld te trekken , en hun klein

getal te zien aangroeijen ! Dan zoo groot on-
ze verplichtirg aan de zoodaanigen is, zoo
veel te gevoeliger treft het ons, wanneer wy
uit hun midden, op het onverwachtst, en
voor altoos, cns beroofd vinden vsnzulken,
van vvien wy, nnar hunnen lust, en den ge-

woonen loop des jrenfchelyken levens, noch
200 veel te wachten, en met grond te ho-
pen hadden. In zulk cene treurige omftan-
digheid vinden wy ons thans, Myne Hee-
xen ! Het is met eene gevoelige aandoening,

ü-t
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dat ik uit naam, en op byzonder verzoek der
bedrukte en diep getroflTen Weduwe , U Ed»
kennis geeve van liet overlydcn van haaren
Echtgenoot, den Heer david henrijgal-
LANOAT, wiens naam de eerile geleezen
wordt in de lyft der Leden van dit Genootr
fchap ; waar van hy , in zeker opzicht , de
grondlegger, en , zonder bedenking , de eer-
He onder de mede-oprechters geweest is;

waar voor hy een tedere zucht gekoesterd
heeft; en waar aan hy fleeds dienstbaar en
vordelyk geweest is, zoo in de betrekking
als Thezaurier van het zelve, welke pose
hem door de Heeren Directeuren was opge-
draagen , als in dien van Lid van het perpe-
tueel Committé, en wel met zoo veel ge-
trouwheid, als onafgebrooken vlyt, meer dan
zyn bekrompen tyd, welken hy geheel ten
nutte van zyn medemensch, in de beoeffe-

ning der Genees- Heel- en Vroedkunde, be-
jfteedde, hem fcheen over te laaten.

Deze plechtige aankondiging vernieuwt
zeker by U Ed. , Myne Heeren , de aandoe-
ningen, die het eerfte bericht dezer treurige

mare by een ieder onzer heeft doen geboo-
ren worden, en ik houde my verzekerd, dat
U Ed. gaarne met my zullen inftemmen om
haar , uit wier naam ik dezelve deed , te
verzekeren, dat wy, op eene byzondére wy-
ze over haar en ons verlies getroffen , een
oprecht deel in haare droefheid neemen.
Dan daar ik het genoegen had hem tot eenea
vertrouwden vriend te hebben, en als zulk
eenen ,ook van hem gehouden en behandeld

. '^ " tC
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te worden , zullen U Ed. wel willen töelaa»

ten, dat ik my eenige oogenblikken bezig

houde om van mynen vriend te fpreeken,
en zyne nagedachtenis dit Genootfchap aan te

bevcelen , daar hy toch op het zelve eene
meer dan gemeene betrekking had, en op
eene zonderlinge wyze voor deszelfs bloei-

ftand yverde. Ik zal dit niet in die uitger"

breidheid konnen doen , als anders de ruimte
der ftof daar wel gelegenheid toe zou gee-
ven, dewyl de kortheid des tyds, federt

welken wy hem misfen, niet toegelaateü

heeft, uit zyne aanteekeningen en fchriften,

welke my vriendelyk zyn medegedeeld , vee-
Ie nuttige en wetenswaardige zaaken , welke
hy zelf mogelyk , had de Hemel hem eenen
laugeren en gerusteren leeftyd gegund, noch
wel zoude hebben bygedraagen, thans by
één te gaderen ; ik zal my moeten vergenoe-
gen met eenige hoofdzaaken U Ed. vbor té

houden , en die zullen genoegzaam zyn, pm
ons meer en meer te doen bevroeden j wat
wy in hem verlooren hebben. Ik vleije my,
dat U Ed. dit myn voorneemen niet zullen

afkeuren, noch hetzelve als hier niet te pas
Ivoomende aanmerken , daar het in andere
Genootfchappen de gewoonte, en by de
Faryfche Academie eene wet is, om on-
der den titel van Eloge des u4cademifiens\

in hunne gedenkfchriften de nagedachtenis

van elk der afgeftorven leden te bewaarend
terwyl zy telkens iemand hunner in *c byzon-
der benoemen, om zyne lofrede, in eene
cerstkoomende zitting, voor ie Jeezen,

On-
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Onze overledene betoonde, in deszelfs zè'*

delyk béftdata , fteeds eetten diepen eerbied

voor het Opperwezen , eene erkentenis zy-

ner afhankelykheid van het zelve, en van
den alleen alzins daar van afdaalenden zegen
op alle zyne pogingen; en hy richtte zyn
gedrag beftendig zoo in, dat men hem met
recht mocht noemen een menfchenvriend i

hy verkeerde omtrent zynen meerderen met
befcheidenheid , omtrent zyn gelyken met
vriendelykheid , omtrent zyneh minderen
met zachtmoedigheid. Hy werd geboren te

Yvonand, een Dorp in *t Ganton van Bern in

Zwitzerland, onder de Bailluage van Grand-
fon , waar zyn Vader, Martin Gallandat, het
ampt van Jufticier of Schfepen bekleedde.
Zyne Moeder was Maria de Bruas; hy was
het jangfte van negen Kinderen, en 2yne
Moeder had reeds het 5ifte jaar van haar le-

ven bereikt, wanneer zy hem, in de maand
Juni des jaars 1732 , ter weereld bracht.

Den 8ften dier maand werd hy door den H.
Doop der Christelyke kerk ingelyfd. ^

Naauwlyks had hy den ouderdom van zes
jaaren bereikt , wanneer zyn Vader kwain te
fterven, nulatende eene bedroefde v/eduwe
met acht kinderen. ''^^^ ;i:3w :. ,.:;jai

Hy verliet zyn Vaderland in den jaai-e

1744^, en' kwam langs den Rhyn, over Rot-
terdam, naar deeze Stad, by zynen Oom of
Moeders broeder den Heer Jean Henry de
Bruas, die destyds, en noch lang daarna, met,
zeer veel roem, het Stsds Genees- Heel- en
Vroedmecsters ampE bekleedde 5 met oog-

merk.
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merk , om onder deszeifs onderwys , zich

vooral in de Heelkunde bekwaao) te maaken

:

waar toe zich ook in .het vervolg , na dac hy
de gronden der l^atynfche ta^l , by den Rec-
tor Wagenaar, geleerd had, verfcheidene ge-
legenheden opdeeden, inzonderheid byde be-

kkering van Bergen op Zoom, wanneer de
gekwetften herw^ards overgebracht werden.
Zyn Oom, de heerfchende lust van zynen

Keeve befpeurende om vordering te maken ,•

fpaarde geene moeite, om hem daar in be-

hulpzaam te zyn, en hy was ook zynen Oom
weder in alles ten dienfte. Onder de lyders,

die de hulp zyn's Ooms noodig hadden

,

was een der om den Godsdienst uit Vrank-
ryk, na de herroeping van het Edict van
Nanres, gevluchten , des tyds reeds hoog be-

jaard , en federt, hier in een* meer dan hon-
derd]aarigeu ouderdom overleden. Zyne
kwaal vorderde, dat hem weeklyks het wa-
ter wierqje afgetapt; in deeze kuoftbehande-

ling had de Oom - den Neef zoo ervaren ge-

maakt, dat hy denjyder geheel aan hem over-

lifct, die ook daar in zoo handig te werk
ging, dat, wanneer hy naderhand te Parys

die onder het- opzicht van den Hoogleeraar

zoude in het werk ftellen, deeze niet daa
met verwondering zyne handigheid , waar

van hem de reden, tot dat de overledene

dezelve openbaarde, onbekend was, koa
pryzen.
Den ouderdom van ruim i8 Jaaren bereikt

hebbende, werd hy op den 15 April des

Jaars 1751 door den Stads Chirurgyn Sultz-
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man bekwaam geoordeeld , om de plaats

van Opper- Chirurgyn op een Koopvaardy-

fchip te bekleeden.

De bewustheid, die hy had van het nut,

*t geen een Heelmeester kon trekken uit de
gevallen, welke hem op zoodanigen tocht

konnen voorkomen , gepaard met een lust

om afgelegen Landen te zien, zynen land-

aart meer dan anderen eigen, deeden hem
in den Jaare 1751 zyne eerfle reize naar St.

Euftathius in America onderneemen.

Zy begon den 5 Mei van dat Jaar , en liep

in veertien Maanden af: twee aanmerkelyke

byzoüderheden heeft hy onder anderen daar

van aangeteekend , ten bewyze , hoe de
Voorzienigheid gunftig over hem gewaakt
had. De plechtigheid van den zoogenaam-
den Zeedoop onder de Linie, welken hy
afkocht met betaaling van 't geen daar toe

ilond, werd den 17 Juni verricht aan ver-

fcheiden Matroozen , die vervolgens dien

dag in dolle vrolikheid en dronken fchap door-
brachten, waar van de gevolgen aan hunnen
Opperheelmeester gelegenheid gaven, zyne
bekwaamheid in het verbinden , aan twee
zwaar gekwetflen te betoonen , en 't welk
te gelyk een middel was, waar door men
ontdekte, dat eenige onvergenoegde Matroo-
zen voorgenomen hadden, zich meeseer vaa
't Schip te maaken, om te Zeeroofte vaa-

ren; doch 't welknu verydeld werd.— Het
tweede was de beveiliging tegen eenen ge-

weldigen Orkaan , waar van hy, inzyn dag-

verhaal, deeze befchry ving geeft.*

jx. DEEL. * „ Het
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w Het was op den 22 September des na-

ó middags ten vyf uuren dat de Orkaan be-

f, gon, met eene benevelde lucht, die met
» dikke en pikzwarte Wolken en Onweêrs-
„ hoofden was bezet ; vervolgens mee een

9i zeer Herken wind en alleryslykften ftorm

,

»> die ruim vier uuren lang op zyn allerfelsc

w duurde. DefchuimbekkendeZee, beroerd

« en aangeftooken door de tegen den ande-

t> ren aandruisfchende winden, was in eene

w zoo fchroomlyke beweging, dat zy zich

»> met de benevelde lucht fcheen te willen

V vereenigen, terwyl de, den anderen ver-

n vangende, Blixemftraalen den Hemel in

„ vuur en vlam zetteden. Door deezen droe-

„ vigen Orkaan zyn *er aan de Caribifche Ei-

„ landen 72 zoo groote als kleine Schepen
f, verongelukt. Op het land waren de daken

,V van verfcheiden hulzen weggewaaid , zeer

„ zwaare boomen neergeveld, het Zuiker-

,V riet en de Coffyboomen uit den grond weg-
,} gerukt, en alle de bladeren van de boomen
„ waren , door dien vliegenden ftorm , weg-
„ gewaaid : de aarde was van alle haare na-

,, tuurlyke vercierfclen beroofd, en fcheen

«f in den rouw te zyn over de droevige onge-

» lukken, die ter Zee gefchied waren. Ge-
t, lukkig," zegt hy , en wy mede, ,, dat wy
^ ten dien tyde in de Coraal-baay aan het

w Deenfch Eiland St. Jan lagen , alwaar wy
„ geen fchade geleden hebben."

Dit fchrikte hem echter niet af, om in

het volgende Jaar 1753, zich nochmaal op
Zee tebegeevsn en eene reis naar de kust

van
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van Guinee aan te vangen. De ongefond-
heid dier luchtftreeke veroorzaakte 'veele

zieken; verfcheiden Matroozen werden door
kwaadaartige Rotkoortfen aangetast en weg-
gerukt. Hy zelf werd 'er door tot aan dea
oever des doods gebracht; was verfcheidene
dagen buiten kennis ; men maakte reeds
toebereidfelen tot zyne doodkist; zyn li-

chaam was niet meer dan een geraamte.
Dan de bocht van Guinee verlaten hebben-
de, ankerden zy voor het Eiland Annebon,
daar zy overvloed van ververfing. Limoe-
nen, Oranje-appelen, Ananasfen, Water-li-

moenen , Hoenders en andere kreegen , 't

geen niet weinig toebracht tot zyne herftel-

ling en die van het zieke Scheepsvolk. Hy
leerde hier dus by bevinding, hoe deeze zoo
kwaadaartige ziekte te behandelen, en deeze
kundigheid is hem federt wel te llade ge-
koomen. *t Was op deeze reis, dat zy den
grootften Olyphantstand inhandelden , wel-
ken men daar immer gezien had; hy woog
ruim 200 ^, was 8 voeten 4 duimen lang,

en 10 duimen over 't kruis. Terwyl hy op
deeze reis te Axim op de Goudkust in Africa

was, ging hy den beroemden Heer Antho-
nius Guilielmus Amo Guinea Afer, Philofo-

phiae Dr. et Artium Liberalium Magiller be-
zoeken. Hy was een Neger, die ruim 30
Jaaren in Europa verkeerd had. Hy was in

den Jaare 1707 in Amfterdam, en werd ver-

eerd aan den Hertog van Bmnswyk, Antho-
ni Ulrich, die hem aan zyn zoon Augustus
Wilhelmus gaf. Deeze liet hem ftudeeren te

«•a^ Hall
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Hall , en in Wittenberg , waar hy in den
Jaare 1727 tot Doctor in de Philofophie en
Meester in de Vrye konften Gepromoveerd
werd. Eenigen tyd daarna overleed zyn
Meester: dit maakte hem zeer droefgeestig,

en deed hem befluiten naar zyn Vaderland te

rug te keeren; hy leefde daar toen als een
Heremiet, en had den naam van een Ge-
lukzegger te zynj hy fprak verfcheiden taa-

ien, Hebreeuws, Grieks, Latyn, Fransch,
Hoog- en Nederduitsch ; was zeer kundig in

de Astrologie en Astronomie, en een groot
Wysgeer ; zynde toen omtrent 50 Jaaren
oud. Zyn Vader en een e Zuster leefden

noch, en woonden vier dagreizen landwaard
in ; hy had een Broeder, die Slaaf was in de
Golonie van Suriname ; naderhand is hy van
Axim verhuist en gaan woonen in de Fortres

der West-Ind. Comp. St. Sebastiaan, te Cha-
ma; '••* •^'

Wanneer zy den 24 Febr. 1754 's avonds
by mooy weer de nieuwe Maan zagen , deed
een Neger van d'EJmina, Quambina, die

met hun medevoer, dit volgende Gebed aan
dat Hemellicht:

-,#, Myn Groote Fetisch , geef, dat ik in

«deeze nieuwe Maan, gelyk ik in de oude
,, Maan geweest ben, gezond en vlug mag
»>' wezen : wees niet meer boos , gelyk gy
^f

gisteren en van de nacht geweest zyt,

i} maar maak onsCaptein, Officieren en Ma-
M troozen gezond ; Doe het o Groote Fe-
^;'tisch, om mynen 't wil, en breng ons in de
w bogt. 't Is waar, gy hebt redea om boos te

w zyn.
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„ zyn, terwyl de blanken u niet eeren en

„ aanbidden , doch wees daarom op my niet

„ vergramd, maar geef my Goud, Paantjes

„ en een Goed leeven".

Dit Gebed deed hy, met de belachjykfte

gebaarden , in de Neger-taal , en vertaalde

het hun naderhand, daar by voegende: "Ik

heb aan myn Groote Fetisch myn maande-
lykfche plicht" volbracht, en heb voor U zoo

ernftig als voor My Gebeden, zoo dat gy lie-

den van dceze Maan gezond zult zyn".

Onze Overledene, beter onderwezen, be«

fluit het dagverhaal deezer lange en moeily-

ke Reize , waarin hem veel was overgekoo-

men, met deeze Dankerkentenis aan het

hooge Opperwezen: "De alleen Wyze en

„ Goeddoende God, die ons zoo Vaderlyk

» bewaard heeft, zy gedankt voor eene be-

„ houden Reis. Amen. Gode alleen de Eeri"

Want op de t'huis reize leden zy veel ar-

moede en ongemak, en na 26 maanden fukr

kelens kwamen zy eindelyk den 2 Juli 1755
behouden voor deeze Stad. . ,>

Hy verbleef hier echter maar tot den ló
October van dat zelfde Jaar, wanneer hy zy-

ne derde Reis aanvong en voor de tweede-
maal naar de Kust van Guinee ten handel

voer. Deeze was in allen opzichte gelukkig

en voorfpoedig, en liep af den 17 Januari

i757'
JNoch was zyn Reislust niet voldaan : hy

ondernam, den 24 Juni 1757, eene vierde

Reize, en voer ten derden maale naar Gui-
nee, doch nu ten Slaavenhandel. Hier ia

••3 flaag-
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Haagden zy gelukkig, en brachten een vry
ilerk armazoen Slaaven in Suriname , 't

geen daar voordeelig verkocht werd , en
waar zy eene laading van Suikeren , Coffy en
Catoen innamen. Ik noem deeze laading

,

en de wyze en plaats waar zy die ingenoo-
inen hadden, om dat het onbegrypelyk en
van eene fchreeuwende onrechtvaardigheid

is, dat een Engelfche Rechtbank te Sc. Jans-
haven in Newfcundland in Noord-America
heeft konnen goedvinden deeze laadipg, als

Franfchen eigendom , prys te verklaaren.

Groot Bretanje was des tyds ook met Vrank-
ryk in Oorlog; en wy Navigeerden onder
Neerlandlche Vlag op de trouw der Tractaa-
ten. Twee hunner K ipers , het eene ge-

voerd door Capt. S^iith, het andere door
Capt. Francis , van Leverpool uitgevaaren

,

hadden de onbefchaamdheid dit Schip en
Liading, nevens noch twee evengclyke, en
cok van deze Stad uitgevaren, te neemen
en daar op te brengen , en vonden 'er Rech-
ters, die ze hun als een Wettigen prys toe-

weezen. Met blydfchap , teeken t onze
overledene Vriend aan , verlieten wy dit

Koofnest, daar ik de droevigfle uuren myns
leevens heb doorgebracht. Dan die vreugde
was van korten duur, en zyn leeven nimmer
in meer gevaar, dan elf dagen daarna; wan-
neer zy beloopen werden door eenen ysfe-

lyken ftorm , die hen in den jaramerJykften

Haat bracht.

Een verfchrikkelyke Stortzee iloeg het

gantfche Boord vaa den Bak af tot aan de
Ca-
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Cajuit toe weg; de Opperftuurman werd

mee al zyn Wachtvolk in Zee geworpen ,

doch op eene wonderbaare wyse , al het

Volk, de Stuurman alleen uitgezonderd, we-
der in het Schip geflagen ; het Nachthuis met
beide de Compasfen geraakten over Boord;

de meeste Balken weeken van één ; het Stuur-

rad lag in ftukken en brokken. In dit uiter-

fle was men genoodzaakt alle de ftukken Ka-

non over Boord te werpen, en de groote

Mast te kappen, die met al zyn toebehoo-

ren, benevens de Kruisfteng, eensklaps over

Boord viel; hier door brak de Galdery, en

dit veroorzaakte een groot gat in 't Wulf,

waar door zeer veel water in 't Schip kwam;
de Boot en Chaloup werden ook in Zee ge-

worpen. Ondertusfchen was de S':orm zoo

afgryslyk en de Wind en Zee zoo woedende»
dat men, raad- en hopeloos zynde , voor

eeuwig van elkander affcheid nam. Dan roe-

pende tot den Heere in de benaauwdheid

,

die zy hadden, heeft Hy hen gered. Na
drie dagen deed Hy den ftorm ftiile zyn , en

met zulk een gedelabreerd Schip , bracht Hy
hen in den barren Winter over Zee en den

23 December behouden in deeze Stad. Nim-
mer bezag ik de afteekening van het Schip,

in dien ontredderden flaat, ten huize van my-
r.en Vriend , of ik gevoelde eene dankbaare

verwondering over zyne uitredding, en de

behoudenis van het fchip , waar toe zyne op-

lettendheid niet weinig dienstbaar geweest

was. Indien hun behoud noch mogelyk kon

gerekend worden, oordeelde de Capitein,'

• •4 die
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die braave Zeeman en goede borger Bovel,
zulks af te hangen van het losnnaaken van een
der zeilen van de fokkemast; dan het Volk
was riet naar boven te krygen ; de Capitein

gaf zyne verlegenheid aan zynen Opperheel-
meester te kennen ; Gallandat brengt hua
]?ort onder het oog, dat hun laatfte plichtver-

zuim , het eerfte zoude zyn , waar voor zy
by hunne , zoo voor handen zynde , ver-

Ichyning voor den Opperrechter zouden
moeten verantwoorden. Dit trof echter min-
der, dan zyn voorbeeld; hy klom zelf in 'C

wand, en wilde de eerfle zyn; dan dit wil-

den zy niet, maar hielden hem te rug, en
vlogen in *t wand ; hun reden was, dat,

wanneer hy was koomen te vallen , zy dan
niemand hadden om hen te verbinden , zoo
dit hun overkwame.
Na dus vier reizen ter Zee, als Opper-

Heelmeester , gedaan te hebben , zoude hy
zich geruftelyk hebben kunnen fchikken tot

het beoeffenen der Heelkunde , en zich daar

in niet minder loff'elyk gekweeten hebben

,

dan zoo veele anderen, die niet meer ge-
oelïend waren. Dan hy hield zich wel ver-

zekerd, gelyk hy zelfs zich dus uitdrukt,

dat hem noch zeer veel ontbrak, cm te

recht den naam van Heelmeester te draagen.

Hier om begaf hy zich, eenige dagen na zy-
ne t'huiskomst, naar Parys, om meer be-

kwaamheid in die kunst te verk;ygen. Hy
bracht 'er zynen tyd riet vrucheloos door;
hy bezocht 'er niet alleen de Hospitaalen

,

ils hec Bótd Dieu en la Cbaritéf maar maak-
te
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te ook een nuttig gebruik van de openbaare

en byzondere onderwyzingen der beroemd-
fle Hoogleeraaren in die Stad. Hier had hy
tot zyne leermeesters, in de Genees- en Ont-
leedkunde, Astruc, Ferrein en A. Petit; in

de Natuurkunde den Abt Nollet ; in de Na-
tuurlyke Hiftorie, Valmont de Bomare; in de
Vroedkunde, Levret en Gervais; in de Heel-
kunde, Louis, de Garangeot, de la Faye en
Mertrud. Twee Winters befieedde hy met
het ontleden van lyken, en het verrichten

van zwaare Heelkundige Operatien , in het
Hótei Royal des Invalides , onder het opzicht
van den kuodigen Sabatier,

Hoe hy zich , geduurende zyn verblyf te

Parys, gedragen hebbe, welke vorderingen
hy aldaar gemaakt, en hoe hy de achtinge
der beroemdfte mannen naar zich getrokken
hebbe, blykt genoegzaam uit de getuigfchrif-

ten, hem door de Paryfche Hoogleeraaren
medegegeeven ; onder welken de Heer Le-
vret in 't byzonder fchriftelyk verzekerde,
dat onze Overledene boven anderen had uit-

gemunt, en allerleie blyken gegeven, zoo
van yver, oplettendheid en verftand , als van
behendigheid, welke hy onder het opzicht
van dien Hoogleeraar verkregen had in de be-
oeiFeninge der Verloskunde, zelfs in de moei-
lykfte gevallen. Dit getuigenis, door eenen
Levret gegeven, is waarlyk groot , en werdt
door de ondervindinge op het fterkfte be-
vestigd.

Thans , zoo veel in Ii€m was , toegebracht
hebbende , om zich in die Kunsten en We-

• » 5 ten-
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tenfchappen bekwaam te maaken , meende
hy zich ook gerustelyk aan de beoeffening

van dezelve te mogen overgeeven , en keer-

de in de Maand April des Jaars 1760 weder
naar deeze Stad, met oogmerk, om zich

daar neer te zetten , of zoo hem dit niet ge-

lukken mocht, wyl hy hier geene vrienden

had , zynde zyn Oom de Bruas , reeds eenige

Jaaren bevorens , naar 's Hage met de woon
vertrokken , als dan zich te bepaalen te Suri-

name , welke plaats hem byzonder bevallen

had.

Ter bereiking van zyn oogmerk floeg hy
den betaamelyken weg in , en wilde niet

dan volkoomen gewettigd zich in eenige Heel-
kundige oeffening ot' practyk inlaaten; hy
vervoegde zich ten eerften by de hoofden en
beftierderen van het gilde der Heelmeeste-

ren ,• en op den 19 dierzelve Maand by re-

queste aan de Regeering deezer Stad, ver-

zoekende om binnen dezelve te mogen exer-

ceeren de Chirurgie, en ook als Operateur

en Vroedmeester te ageeren ; hy voegde by
dat verzoekfchrift acht getuigfchriften , en op
grond dat hun Ed. Achib. voorhenen zynen
Oom de Bruas , en federt den tegenwoordi-

gen Stads Chirurgyn Correvont hadden ver-

fchoond van het doen der gewoone proeve
als Chirurgyn en 't geen daar meer aan ge-

hecht was, verzocht hy ook op gelyken voet

te mogen worden toegetaaten.— Op die

request ingenoomen zynde het bericht van

het Gilde , waar by de des tyds Heer Over-

deken Mr. Nicolaas van Hoorn van Burgh,
ne-
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nevens de Dekens Correvont en de Vey,
fchriftelyk verklaarden , alle de overgelegde

getuigfchriften buitengewoon goed en va-

label bevonden te hebben, werd hem door
de Regeering den 26 April zyn verzoek vol-

komen en in allen deele toegedaan.

Hier zien wy hem dan eene nieuwe loop-

baan intreeden , dien wy verder uitgebreid

,

hem met vollen lof, dan helaas! te fchielyk

hebben zien ten einde loopen : al fpoedig

kreeg hy eene aanmerkelyke prakcyk; het

getuigenis der Scheeps Capiteinen Dekker

,

Matthysfen, Colander en Bovel, met welken
hy zyne reizen naar de West Indien gedaan
hadde, dat der verdere Scheeps Officieren

en Schepelingen , aangaande zyne bekwaam-
heden en gedrag, waar door hy zich die al-

len tot vrienden had gemaakt , de getuig-

fchriften , waar mede hy uit Vrankryk was
te rug gekeerd, het gunftig befluit der Re-
geering, zyne denk- en handelwyze brach-

ten hier elk het hunne toe ; en dit was hem
een wenk der Voorzienigheid, dat die de
plaats zyner wooning binnen deeze muuren
bepaald had.

Om die op te volgen, en het zich hier

des te aangenaamer te maaken , trad hy
noch dat zelve Jaar in wettig Hiiwelyk met
Maria Joly, thans zjme treurende Weduw

,

eene vrouw alzins naar zyn hert en hem nut-

tig, welke in eenen hoogeren rang geplaatst,

door haar verftand en voorkoomen denzei-

ven eer zoude aandoen.

Van de uit dit Huwelyk verwekte Kinde-
len
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ren zyn hem overgebleeven één Zoon , thans
Candidaat in de Geneeskunde, waar in hy
zich naar het getuigenis zyner Hoogleeraaren
op Utrechts Hooge School met allen vlyt, en
een goed gevolg, heeft toegelegd, en ééne
Dochter , die in haare aankoomende Jaaren
door onderfcheiden oordeel en fnedige ant-
woorden een bewys oplevert, aac Arenden
geen Duiven teelen.

Voor deeze leefde hy geheel; omtrent
hen vervulde hy alle de plichten van een
Vader en Vriend ; op hen waren zyne uit-

zichten ; en naar mate de vorderingen van
zynen Zoon hem meerder hope gaven, dat
hy , na de Paryfche Hooge School bezocht
te hebben , hem onder zyn opzicht ook die
loopbaan zou zien intreeden, vermeerderde
zyne blydfchap.

Dan ik keere van zyn huislyk tot zyn
openbaar leeven weder.
Hy bemerkte al ras , dat omtrent de beoef-

fening der Heel- en Vroedkunde binnen deeze
Stad geene genoegzaame en noodzaaklyke
bepalingen en wecten in wezen waren, dat
die ook ontbraaken ten opzicht der Zeevaa-
rerde Chirurgyns; hy zag met leed weezen ,

dat een e zeer fraaye verzaameling van Chi-
TO'-gicale inftrumenten, welke hy te Parys
zyiide, op verzoek van den Heer Üverde-
ken en voor rekening van hen Gilde , had
laaten maaken, zonder gebruik gelaaten wer-
den. Hy fprak daar over met kundigen , gaf
hun zyne bedenkingen , hoorde hunne aan-
merkingei. , en vcnd ze gsneegen om hem

de
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de behulpzaame hand te bieden, en na alles
rypelyk overwogen te hebben, begreep hy
hec een en ander in een omftandig verzoek-
fchrift, 'c geen hy den 15 Augustus 1761,
dezer Stads Regeering aanbood.
Hun Ed. Achtbaarheden , den vvichtigen

en nuttigen inhoud van dat gefchrift ziende

,

verzochten den Heere van Hoorn en my,
destyds regeerende Burgemeesters zynd'e,
het nader onderzoek daar van op ons te wil-
len neemen; gelyk wy deeden, hoorende
daar op de Stads Doctoren, en den vertoon-
der zelven, die ons, in deze byeenkomst, zy-
ne nadere aanmerkingen ook noch mededeel-
de, als mede het ontwerp ter oprichting van
een Collegium Medicum binnen deeze Stad,
en eener Ordonnantie voor de Vroedvrouwen:
welk een en ander ook by de Regeering
federt werden goedgekeurd; het Collegium
Medicum op den jo October wordende op-
gericht; wanneer ook op ons bericht de
overledene werd aangefteld tot Lector Anato-
mise, Chirurgia2 et Artis Obftetricandi , op
een zeker Jaarlykfch Tractement, en tot
Examinateur van alle Chirurgyns op Schepen
van deeze Stad ter Zee vaarende, en van
alle Vroedvrouwen , die voorts tot heü be-
oeifenen van die kunst binnen deeze Stad
zouden worden toegelaaten. Noch werd hem
opgedraagen de titel van Extraordinair Stads
Chirurgyn

. met opvolging als Ordinair on-
oer het genot van het gewoone Tractement,
wanneer die post zoude komen open te val-

Hy
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Hy aanvaarde zyn Lectoraat den 26 No-
vember 1761 met eene Aanfpraak en Inwy-
ings Redevoering , beginnende te gclyk een

Curfus over de Chirurgicale Operatien ; en

dit waren de eerde openbaare lesfen , die

,

in deeze Stad niet alleen , maar ook in deeze

gantfche Provintie, over dit onderwerp ge-!

geeven zyn. Ook hadden zyeenen merkely-

ken toeloop, vooral wanneer hy de Opera-

tien op een Cadaver, 't geen hy met zeer

veel moeite bekoomen en zelf gekocht had,

verrichtte. Ik herinner my die met eenige

aanhoudenheid te hebben gevolgd, en door

de wyze, waar op hy de Lithotomie , de

Bronchotomie , en andere zwaare operatien

verrichtte , het akelige denkbeeld van dezel-

ve te hebben zien wegneeraen.

Van den 17 November 1762 tot den 9
Maart 1763 hield hy een Curfus over de Ont-
leedkunde , doch beklaagde zich over de

moeilykheid om Cadavers te krygen , en

over de vooroordeelen die in den weg fton-

den om zulks gemaklyker te maaken, waar

door anders het menschdom veel voordeel,

en die kunst veel vordering zouden erlangen;

in den volgenden winter ontleedde hy 'er

een, en gaf byzoudere lesfen aan de Vroed-

vrouwen.
In het Jaar 1763 ftelde de Waalfche Ker-

kenraad hem aao tot Chirurgyn hunner Ar-
men.
En wanneer in het Jaar 1764 twee Vroed-

vrouwen uit deeze Stad vertrokken waren,

werd hy door de Regcering aangelleld tot

Stads
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Stads Vroedmeester, op een zeker Tracte-

ment , 't welk zou vermeerderd worden

,

wanneer, by overlyden of dimisfie van den
Stads ordinairen Chirurgyn Correvont, het
extraordinair Tractement , hem ten Jaare

1752 toegelegd ter fomma van ƒ400, van
zelf zoude koomen op te houden.

In dat zelve Jaar gaf hy in het licht zyne
Grondbeginfelen der Vroedkunde , en hield

daar over openbaare lesfen. Om hier in wel
te flaagen , had hy eene door kunst gemaakte
Vrouw en Kind vervaardigd , om alle de
noodige handgreepen daar op te vertoonen en
te verrichten, 't geen bevorens ook in deeze
Landen niet in 't openbaar gefchied was.
Kenners , die beide gezien hadden , gaven
verre de voorkeur aan deeze boven die, wel-
ke te Parys door den Heer Levret was uit-

gedacht.

De toevloed van Toehoorders by deeze
Lesfen was ongemeen groot. Ik heb die,

zoo veel mogelyk , altyd gevolgd , en ben
blyde, eene voor 't Mcnschdom zoo nood-
zaaklyke Kunst , waar in het zelfs op eene
in fchyn kleinigheid , als het leggen van een
ftrik by het afbinden der naveiftreng, aan-
komt , met zoo veel handigheid te hebben
zien uitoefFenen , ook by de moeilykfte en
kwaalyk geftelde plaatzing der Vrucht , of
gebrek in de vorming van het Bekken en an-
dere deelen by de Moeder, of by de beklem-
ming van het Hoofd, door het geheim van
Rhoonhuizen , 't geen hy door een klein by-
voegzel met zj^'n voet wist te doen werken,

en
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en noch gemaklyker door de Kunsthanden
van Levrec.

Hy gaf ook byzondere Lesfen over die

Wetenfchap aan verfcheiden lieden van beide

kunne, waar van fommigen hec Vroedmees-
ters en Vroedvrouws ampt met lof bekiee-

den : hec getal zyner onderwezene is aan-

merkelyk , en riiec veel min dan vyftig ; hy
heeft het genoegen gehad, dat eenigen van

zyne Leerlingen in de Hollandfche Steden

,

op zeer voordeelige voorwaarden , beroepen
wierden, en hem tot eer verftrekten.

: Ten Jaare 1766 las hy weder openlyk
over deeze zyne geliefde Wetenfchap; en
wanneer hy ten Jaare 1769 die voor de der-

de maal aanvong, opende hy die met eene
Redevoering, die daarna gedrukt ea door
hem aan de Regeering deezer Stad is opge-

draagen. Deeze vereerde hem, wanneer zy-

ne Lesfen ten Jaare 1770 waren afgeloopen ,

met een bewys van goedkeuring, niet alleen

by eene fchriftelyke Refolutie, maar ook
met een Zilveren Schenkbord, waar op on-

der het Stads Wapen de volgende Infcriptie

gegraveerd was:
Burgemeesters en Regeerders der Stad f^ltf'

Jtngen, hebben aan D, H, Gallandat^ Lector

in de Vroedkunde aldaar , tot een blyk van bun

Ed. Achtb. genoegen wegens deszelfs ervaren-

heid, yver en asjiduiteit in het pubiyk doceeren

van die Pf^etenfchap , dit Schtnkbord vereerd ,

volgens Refolutie van den 10 Maart 1770.

Hy betoonde zyne dankbaarheid aan hun
Ed, Achtb. deswegen openlyk , wanneer hy

voor
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voor de vierdemaal zyne Lesfen aanving, en

die opende met eene Redevoering over de

vereischren en plichten van een Vroedmee»-
ter: dien hy niet wilde inboezemen die te-

dere gevoeligheid, waar door hy onbekwaam
kan worden om zynen plicht waar te neemen,
die zyn verftand verduistert, zyn geest be-

fchroomd maakt, en hem te rug houdt van
met die ftandvastigheid te werk te gaan, van
welke niet zelden het leeven zyner iyde-

resfen afhangt j maar hy wilde hem aanmoe-
digen tot die natuurlyke en krachtige aan-

prikkelingen , om zich op de verlichting zy-

ner lyderesfen toe te leggen , en die by te

Haan als een mensch , die deel neemt in de
ongelukken van zyne Medefchepfelen, die,

niet tegenftaande den dagelykfchen omgang
met de menfchelyke elenden, echter door
het betoonen van geduld en edelmoedigheid,
doet blyken , dat hy een hart vol goedheid en
menschlievende aandoenlykheid beiJit.

Zoodanig hart bezat hy zelf, zoodaanig
werkte het in de gelegenheden , en zyn
voorbeeld zou den Vroedmeesteren de edel-

moedige ftandvastigheid geleerd hebben, in-

dien zy hem hadden kunnen vergezellen. In

een zeer zwaar geval , en waar van hy de
vriendelykheid had, my de pofitie, op zyne
door kunst gemaakte vrouw, uit te leggen,

weet ik, hoe zeer hy alle die vereischten
aan den dag bracht. Men las hem het mede-
lyden uit het oog, terwyl hy het zorgvul-
dig voor de lyderes verborg ; zonder zich te

ontzetten , ging by met eene onbelemmerde
LY. DEEL. « « «^ eU
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en bedaarde ftandvastigheid voort met haar

alle mogelyke verlichting toe te brengen,
tot dat zy haare fmerten vergat door de blyd-

fchap, dat een menfch ter weereld gebooren
was. Over deeze kunst hield hy eene uitge-

llrektfle briefwisfeling met de beroemdfte
mannen van zynen tyd, vooral in Vrankryk
en de Nederlanden ; door de dagclykfche
ondervinding maakte hy nieuwe vorderin-
gen ; de Hemel zegende hem , door door-
gaans zeer gelukkig te flaagen ; hy zag veele
blyde moeders; de vooroordeelen tegen het
gebruik van Vroedmeesters weeken ; en 't

voorbeeld , door hem in óecze Stad gegee-
ven , tot het openlyk leeren van deeze kunst,
heeft hy nagevolgd mogen weeten , in de
Steden Zierikzee, Goes, Dordrecht, Delft
en Deventer.
De beproefde kundigheden van myn

vriend, en de hoogachting, welke hy daar

door verworven had , bewogen de Ed. Mog.
Heeren Staacen van Zeeland, in 't Jaar 1772,
om hem aan te flellen tot 's Lands Operateur
en Steenfnyder, in plaats van den overleden
Heer Paulus de Wind.

In den winter van het volgende Jaar gaf
hy openbaare iesfen over de Heelkundige
ziekten , die door kunstbewerkingen genee-
zen worden; en had het genoegen , dat vee-
len van Middelburg die ook kwamen bywoo-
nen ; doch door gebrek aan Cadavers kon-
de hy de operatien daar op niet verrichten

,

moetende zich te vreden houden met die zoo
na mogelyk te befchryven, enuit deplaaten,

waar
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waar van "hy 'er, gelyk ook in de Vrced-

kunde, uitmuntende bezat, te vertoonen.

Zoude het wel onmogelyk geweest zyn

,

dat verborgen dryfveeren hadden medege-
werkt tot het belluit, 'c geen de gegradu-

eerde Med. Doctores, binnen deeze Stad

practifeerende , ten Jaare 1775, namen en

ter uitvoer brachten , om zich by Requesc

te vervoegen by de Jlegeering, en daar by te

verzoeken, dat Hun Ed. Achtb. middelen ge-,

liefden in 't werk te ftellen, om aan de Heel-

meesters en Arczenyraengeren de inwendige

practyk fcherpelyk te beletten? tervvyl hun
Ed. Achtb. dit verzoek nader lieten onder-

zoeken, dacht Gallandat best, het onweer,
dat hem hier door dreigde , teontwyken; be-

wust, dat hy by een Academifch onderzoek
niet befchaamd zoude uiükoomen , vreesde

hy geenzints voor het zelve; dan zyneampts
en beroeps bezigheden, gevoegd by eene
bloeijende en dagelyks vermeerderende prac-

tyk, lieten hem niet toe, zich daar van te

verwyderen ; hy veroorloofde zich dit zelfs

niet voor eenen enkelen dag tot uitfpanning;

dit deed hem onderzoeken , of 'er geen moge-
lykheid zyn zoude den gradus te bekoomen,
zonder zich in perfoon voor den Academi-
fchen Senaat te fiftceren. De Gelderfche
Profesforen, by welken hy, zoo wel als by
die der andere Academiën , fints lang als een
man van meer dan gemeene bekwaamheden
bekend was, oordeelden dat zy in een bui-

tengewoon geval wel van den gewoonen
weg vermochten af te wyken; en na dat hy

» * * s Hun
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Hun zyne getuigfchriften , van Parys mede-
gebracht , en eene Latynfche disfertatie , de
Sectione Cc^farea , welke hy ook in het Neer-
duitfch in dit Genootfchap heeft voorgelee-
zen, had aangeboden, werd hy, fchoon af-

wezig , den IC Maart 1775 tot Doctor in de
Geneeskunde gepromoveerd , door den zeer
beroemden Hoogleeraar in die faculteit Oos-
terdyk, die ook op zyne volmacht het jusju-

randum voor den Academifchen Senaat voor
hem afleide. Het diploma daar van ontfan-
gen, en 't zelve vertoond hebbende, daar
het behoorde , zond hy naar gewoonte zyne
disfertatie rond j en het een en ander baarde
geen geringe verwondering. Trouwens de-
ze zaak was met alle geheimhouding behan-
deld, en teffens op eene wyze, die, gelyk
zy aan zyn verftand eer deed, ook een be-
wys opleverde van de onbekrompen denk-
en handelv/yze der Gelderfche Hoogleeraa-
ren, die, om de verdienflen te bekroonen

,

zich boven de gemeene vooroordeelen en
gewoone vastftellingen verheften.

Dus bleef hy nu met alle gerustheid voort-
gaan in het beoeffenen der inwendige prac-
tyk; en het is my niet gebleeken, dat by hun
Kd. Achtb. federt nader aangedrongen is op
een beHuit ten opzichte van het ingeleverde
verzoekfchrift.

Gelyk de Gelderfche Academie aan zyne
verdienflen recht deed, zoo deden het ook
verfcheiden geleerde Genootfchappen. Reeds
ten Jaare 1772 werd hy tot lid van de Kei-
zerlyke Academie der Natuur* onderzoekeren

ver-
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verkooren; hy nam dien post aan, in eenen
Latynfchen brief, aan den Heer Bsyerus ge-

fchreeven.

Ten Jaare 1776 werd hy door Heeren
Directeuren van het Provinciaal Utrechtfch

Genootfchap, onder de zinfpreuk: Befleed

den tydf met komt en vlyt; tot gewoon Me-
delid verkooren.

De Hollandfche Maatfchappy der Weten-
fchappen te Haarlem ftelde hem in het vol-

gende Jaar onder haare Leden ; en wanneer
die haar ontwerp gevormd had tot het op-
richten van den (Economifchen Tak, wierp
ze het oog op hem , om ook in deze Stad
aan de uitvoering mede te werken. DiC
deed hy ftraks met allen yver, en met dien
gelukkigen uitflag, dat men binnen korte da-

gen een genoegzaam getal leden telde, om
hier een departement te konnen formeeren,
waar van hy, gelyk billyk was, tot Dirigee-
rend lid werd aangeileldj en federt heeft hy
veel toegebracht , om dat getal noch uit te

breiden, en het al vroeg zoo ver gezien,
dat men een tweede Dirigeerend Lid, vol-
gens de wetten , heeft konnen verkiezen.

In alle die onderfcheidene betrekkingen
heeft hy zich altoos op eene lofwaardige
wyze gedraagen. In neetelige omftandighe-
den handelde hy fteeds met voorzichtigheid

;

een menfchenkenner, zoo wel ^s een men-
fchen vriend, zynde, viel hetn dit gemaklyk,
en door zich binnen zynen kring te houden

,

betrad hy altoos den veiligen weg. Omtrent
gulken, van welken hy meende gegronde

***
3 re-
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reden te hebben te gelooven, dat zy van
hem min gunflig dachten en fpraken , hield

hy zelf een diep ftilzwygen , en deed dit

ook dcor de zynen in acht neemen; verre
was hy van kwaad met kwaad aan iemand te

vergelden.

Verzekerd , dat tot bevordering van ken-
nis niets vorderlyker is dan eensgezinde en
vereenigde jDOgingen , is hy al vroeg daar op
uit geweest, om die binnen deeze Stad ook
v/erkzaam te doen zyn. Reeds ten Jaare
1764 was hy een medehelper, en een van de
eer/Ie oprechcers eener Nederduitfche Lees-
Societeit , die noch in ftand is. Naderhand
v>as hy bedacht, om ook eene Franfche op
te richten, die op den 31 Juli des Jaars 1765
ten zynen huize haar beflag kreeg, wanneer
hy tot Secretaris diar van werd verkooren.
Azn deeze oprichting, Myne Heeren , en
dus in deszelfs eerlte gondbeginfel aan onzen
Overledenen , is dit Genootfchap zyn aan-

vi^ezen verfchuldigd ; hoe het daar uit gebo»
ren is, weeten U Ed. uit het Hiftorifch Voor-
bericht geplaatst voor het ifte deel, en hy
j;elf heeft het ook aangereekend, niet alleen

in de Notulen dier Leesfocieteit by hem ge-
houden , maar ook by den tweeden druk zy»
ner Gröndbeginfelen der Vroedkunde, in dö
Opdracht van het zelve werk aan de Heeren
Beftierders en Leden van dit Genootfchap.

Hier opent zich wederom een nieuw veld,
om U Ed. onzen Vriend, in een ander, en
geen minder, licht voor te ftellen. Hier
kan jk. ü ém verilandigen , den onzydigeni

den



[ XXXIX ]

den bedaarden, den belangeloozen manvoor-
ftellen , die mee een ongemeene zuchc voor
die Genootfchap aangedaan, nimmer, dan
door Amptsbezighcdcn belet , céne zlttirg

verzuimde by te vvoonen ; die zich toeleide

op alJes, v^^at daar in de eensgezindheid kon
bewaaren of bevorderen ; die altyd met eene \

zonderlinge befcheidenheid zyn gevoelen uit- V
te, doch het gewillig liec vaaren, wanneer
hem dat van anderen beter of nuttiger voor-
kwam. Dan , Myne Heeren , gy zelven hebt
hem dus in ons midden fleeds zien verkee-
ren , en ieder Uwer zoude hem op gelyke
wyze , doch met min flaauwe trekken , Ichil-

deren. Ik zie, dat ik geheel vervuld met
myn onderwerp , door langer van mynen
dooden vriend te fpreeken, 't geen my ge-
makkelyk vallen zoude, aan myne levende
vrienden den tyd zoude beneemen , die noch,
noodig is tot het verrichten der zaaken

,

waar toe Gylieden thans zyt byeengekoo-
men ; ik fpoede my daarom ten (lotte , na
dat ik U Ed. zal te binnen gebracht hebben
zoo veeie proeven zyner naarftigheid en ar-

beidzaamheid, die hy in zyne fnipper uuren
opgefteld heeft^, en waar mede hy het alge-
meen , of dit Genootfchap, of andere ge-
leerde Maatfchappyen , waar toe hy behoor-
de, aan zich verplicht heeft. (*;

***
4 Ten

(*) I. Lettre a V-Juteur du jfournat de Me-
decinejur U Dragoneau ou yime de Medme ,

^t fur ftifage du fublimé Corvofif dans cette
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Ten blyke zyner toegenegenheid voor dit

Genootfchap , verrykte hy onze verzaame-
ling van NatuurJyke Zeldfaamheden : zoo

me-

Matadie ; inferée dans te Journal de Medecine

,

Janvier 1760.

2. Korte Verhandeling over de ziekte ge-
naamd f^ena Medinenfis of f^leefch-ivorm , en
van het inwendig gebruik van den Mercurms
Jubltmattis Corrojivus in deeze Ziekte. In Svo
gedrukt by J, de Paaynaar te yiisjingen
lj6o.

3. Aanmerkingen over de geneezing van eeni-

ge langduurige kwaaien f door eene onbekende

Heelkundige Operatie , by zommige Guineejche

Jaegers in gebruik, als mede een uittrekzel van
een brief over het voorgaande onderwerp ge~

fchreeven aan d'Heer van der Aa ; geplaatst

in de P^erhandelingen van de Hollandfcbe Maat-
fchappy der IVetenfchappen , 6 deel 2 fiuk bi,

67Ó—688 , 1761.

4. Bericht omtrent het goed gevolg der Ope-
ratie van het Emphyfema artiflciale ^ of op-

htaazing van de membrana Cellulofa ; geplaatst

in de Pierhandelingen dier zelve Maatjehappy ,

2j}e deel 2 fluk è/. 2^5, 17Ó5.

5. Grondbeginfelen der P'roedkunde volgens

de befpiegeling en oejfening der hedtndaagfche

f^roedkundigen , in 8 1^0 gedrukt by van de San^
de te Middelburg 1764, en voor de tweede-

maat by denzelven in 1772.

6. iVaarneeming van een Etterborst door

de Operatie geneezm ; geplaatst in de Ferhan-
de"
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menigmaal wy dat uitmuntend Coraalgewas
zien , zullen wy ons hem , als den geever
daar van , herinneren ; wanneer wy dien ko-

*** 5 gel

delingen der HoUandfche Maatfchappy te Haar-
lem, lo deel 2 /luk bl. 443 , 1768.

7 JNoodige onderrichtingen voor de Slaaf

-

handelaaren ; geplaatst in de Verhandelingen
van het Zeeuwfch Genootjchap der IVeten"
fcbappeny ijie aeel bl. 422, 1769.

Deeze Verhandeling is ook afzonderlyk ge-

drukt te Middelburg by Gillis/en , 1 769.
8. Redevoering over de Vroedkunde , uiige-

fprooken te Vlisfingen den 14 November 1769,
in Svo gedrukt te Middelburg by van de Zande

,

1771.

9. Vroedkundige Verhandeling over de vuyze
om een kind in de Lyfmoeder te keeren , en by
de voeten af te haaien ; geplaatst in de V^er-

handelingen van het Zeeuvufch Genootfchap ^

ifïe deel bl 40^.
10. Copie van een brief gefchreeven op de

Rheede van Nazareth; geplaatst in de Nieuwe
Vaderlandfche Letteroefeningen , o^de deel zfiuk

' hU 458 , 1770.
11. Verhandeling over de Keizerlyke Snede;

geplaatst in de Verhandelingen van *t Zeeuwfcb
Genootfchapf ^de deel bl 319.
Eene tweede Verhandeling over dit zelve

ondertverp , in dit Genootfchap voorgeieezen

,

doch in "'t Nederduitfch, tot hier toe , niet uit-

gegeven , heeft federt in het Latyn het licht ge-
men, by gelegenheid zyner promotie tot Doctor

\
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gel in een Olyphantstand gevonden befchou-
wen , zal zyne gedachtenis ons te binnen koo-
men ; om van andere gefchenken te zwygen.
üan wy zullen aan hem, ook wel zonder

die behulpmiddelen, blyven gedenkea; hy
zal in onzer aller harten, en voornamentlyk
van die hem meer van naby gekend hebben,
blyvén leeven ; fteeds zal hy in hec myr.e
een plaats behouden.

Weinig dagt ik , toen hy , heden een maand
geleden , zich noch in onze gewoone Verga-
dering bevond , dat ik hem daar heden niet

weder zoude zien , en hy het onderwerp ee-

ner voor my zoo treurige Plechtigheid zoude
zyn,

in de Geneeskunde, onder den titet van Speci"

men Medicum Inaugurale ^ de Sectioae Caefa'
rea. Harderovici lyjs.

12. DisCertatio de Dracuncuh ftve vena Me-
dinenft ;

geplaatst in de Nova ^cta Acad, Nat.
Cur.y torn. If^ ^ppendic, pag,. 103.

13. J^aarneeming over het Bloedzweeien;

geplaatst in de f^erhandelingen der HoUandfche
Maatfchappy, i^de deel onder de berichten

bl- 46. - -

j VI 4. Zetdzaame ivaarneeming van eene zwan-
gere Vrouvü , by welker verlos/ing de Lyfmoe-
der en Nageboorte met fcherpe verjleende pun»
ten begroeid bevonden werden \ voorgeleezen in

de F'ergadering van U Zeeuwjch Genootfchap

den 31 M.ey 1774, geplaatst in het 5de deel

van deszelfs T^crhandelingen , daarna aan de

Keizerlyke. Academie der. N>.ituuronderzoekereu

•,i in
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zyn. •— Dan zoo was het hoog bedel der
aanbiddelyke Voorzienigheid. Dien zelven
avond, werd hy door eene allerzwaarfte

koorts overvallen , doch die afgeloopen zyn-
de, wilde hy echter noch zyne zwaarfte ly-

ders bezoeken ; dan hier door te veel ver-
moeid, geraakte hy bedleegerig; het fcheen
echter, of het kwaad geweeken was; im-
mers met die hope vleide hy my, wanneer
ik den ii oeezcr noch eenigen tyd by hem
mocht doorbrengen; dan een toeval, *t geen
geen verband met zyne ziekte had, overviel
hem den volgenden dag, en eene geweld ge
beroerte fneed hem fchielyk af, daar hy

noch

in '* Latyn gezonden , en te vinden ia de Nova
Jlcta Acad, Nat. Cur. , torn. VI pag. 273.

15 Memoire fur la methode Jinguliere de
guerir plujleurs matadies par VKmpbyfeme
Artificiel; geplaatst in de memoires de VAca-
demie Royale de Berlin de ijj^ dans fHijloire \

naderhand ook in 't licht gekoomen in het Jour»
nal de Phyfique ^ en Vesprit -des Journeaux in

1781.

16. Aanmerkingen en Pf^aarnemingen over
het gebruik van den Spons in de uitzakking der
Lyfmoeder en Scheede ; geplaatst in de Verhan-
delingen der HoUandfche Maatfchappy..

17 Befchryving van een zonderling (luk

jTvoor , en aanmerkingen ^ betreklyk tot de Na-
tuurlyke Hifiorie van den Olyphant

; geplaatst

in het gde deel der Verhandelingen van dit Ge-
nootjcbüp, bl. 351.
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noch maar den ouderdom van vyftig jaaren
en twee maanden bereikt hadde. Dus heeft
hy niet lang, maar hy heeft wel geleefd; in

dien korten tyd heeft hy veel gedaan ; 't

geen men in hem kon berispen , was, dat hy
door veel voor anderen , te weinig voor zich

zelven zorgde : ^tiis inferviendo comjiimtuf
est, mag ik van hem zeggen. Zyn plicht,

zyn beroep , zyn ampt was zyn leeven ; hy
was Totus in eo; en gelyk hy altoos by zyn
Jeeven heeft willen nuttig zyn, zoo was hy
ook gezind om het na zyn dood te zyn.
Overtuigd van de fchadelykheid der ge-
woonte van het begraaven der Lyken in de
Kerken, was hy bedagt geweest om het zy-
ne een min fchaadend verblyf te doen erlan-

gen ; het ontwerp was reeds tot eenige , maar
noch niet tot volkomen rypheid , waarom
ook aan zyn oogmerk niet heeft konnen vol-

daan worden. Men heeft zyn lyk, den 17
deezer, in de Franfche kerk, der aarde aan-

bevoolen , met eene deftige en waarlyk
Rouwllaatige plechtigheid , want men zag
'er traanèn van vriendfchap en eene eerbie-

dige ftilte.

Treurige gebeurtenis ! wilde ik als een
Heiden fpreeken , 'k zou zeggen : de dood
heeft wraak genoomen, om dat hy 'er zoo
veelen in 't leeven hield j als een Christen
befcbouwe ik zyn dood , als een Vrymach-
tig bcftel van Hem , die , naar zynen wil

,

met zyne Schepfelen handelt, en ik gevoele
dien flag in eene tydsomftandigheid, waar in

hy
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hy in meer dan ééh opzicht noch zoo nut-
tig kon geweest zyn.

Ik betreure hem; betreur hem met my
Menschdom , hy was uw vriend ; betreurt
hem Berainnelyke fexe, Vruchtbaare moe-
ders, konde hy de fmarten uwer dracht niet
verlichten , hy leenigde die van uwe beval-
ling; betreurt hem Jonge dochters, by welke
de natuur traaglyk werkt, hy had een zelden
feilend middel, 't geen in korten tyd uwen
flaat belliste ; betreurt hem aanhoorigen

,

vooral bedrukte Weduwvrouw , maar doet
het met onderwerping aan het hoogwys al-

beftier van God , die hem U gaf en U ont-
nam, en die een Man der Weduwen wil zyn;
betreurt hem zyne Kinderen , en drukt zyn e
voetftappen; betreurt hem Genootfchappcn,
die hem hadden aangenoomen , en in wien gy
een allerwaardigst medelid verliest ; betreuren
wy hem, die in dit opzicht de naaste be-
trekking op hem hadden , en zyn gemis
meest ontwaaren zullen, volgen wy zynen
yver, vergoeden wy zyn afzyn, en laaten
wy uic zyn verfcheiden leeren, die fpreuk
altoos op ons hart en voor onze aandacht te
hebben : Leert Jlervm.

Wat wyders in deze Algemeene
Vergaderinge voorgevallen zy

,

zoo ten aanzien der bekroonde
Antwoorden en der opgave van

Prys-
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Prys-vraagen , ais in opzichte der

thans verleende vryheid aan alle

de Leden, om, nevens anderen,

naar de eerpryzen, aan de beste

en meest voldoende Antwoorden
op de voorgemelde Vraagen vast-

gemaakt, te mogen dingen 3 blykt

uit het Programma j toen vastge-

fleld, en naderhand in 't licht ge-

geven, *t welke van dezen inhoud

is:

Het ZEEUWSCHE GENOOTSCHAP DER WE-
TENSCHAPPEN befloot in de jaarlykfche

Aigemeene Vergaderinge , den zevenëntwin-
tigften van oogstmaand 1782 te vlissingen

gehouden , dit volgende openlyk bekend te

maken.
Het Genootfchap, den gewoonen gouden

eerprys toegezegd hebbende aan den fchry-

ver van het '''kortfic ^ zaaklykjle en zekerjie be-

99 richt ^ belangende de bouwinge der Schepen

^

M en '^ gene daar toe behoort , voor zoo veel

„ zulks zyn* invloed heeft op de gezondheid en 'r

t, goed der zee-vaarenden ; — de onderhouding

M der manfchap, zoo aan land en op de reede,

n als in zee , ten aanzien eener goede huisvës-

» ting , kleedinge , fpys en drank ; — de beste

« ivyzSf om den mondkost in te leggen t te be-

ff luact'
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»> waaren , en te bereiden , aan land en op

$f zee; — de heilzaamjie drenken voor dage-

„ lyksch gebruik, tot voorkominge van hetjcor»

„ bilt, en andere op defchepen heer/cbende ziek-

„ ten , met de voorfcbriften daar van , en der-

w zelver maaten ; de noodige verbeteringe van
n het by ons in gebruik zynde Scheeps-Brood; —
»> de beste manier , om de Schepen en het kooy-

•> goed zuiver te houden; — het afzonderen der
n gezonden van de zieken , zoo op kuil' als drie-

tf dekS'fcbepen; — en 't gene verder bier toe

n kan en moet betrekkelyk gemaakt worden''* ^

heeft , op voorljchtinge van des kundigen

,

goedgevonden , denzelven toetewyzcn aan
den zender van de verhandelinge , geteekend
met deze zinljpreuke

:

Tot hvilvan V Vaderia-ad ^ het Zuid, IVest , Noord en Oosten^

Foo^ ik de Zeevaart en Colo?iien te troosten;

en gefchreven , gelyk by hec openen van 't

verzegelde billet bleek, door den Heer jo-
iiANNEs HARGER, Med^ Doctor te Rotterdam:
aan wien, derhalven, de eerpenning, voor
rekeninge van het Bataviafche Genootfchap
der Kunften en Wetenfchappen, zal ter hand
gelleld worden.

Zeker edelmoedig en menschlievend Heer,
door ondervindinge duidelyk geleerd heb-
bende, hoe fchadelyk en dikwyls voor vee-
len doodlyk de gevolgen der najaars-koortfen
zyn, die, vooral na heete en drooge zo-
mers, en byzonderlyk onder de Militairen,
in de garnizoenplaatfcn van Staats-Vlaanderen
heerfchen, verzocht het Genootfchap, aan

hec
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het Algemeen deze vraage, onder belofte

van den gouden eerpenning voor het beste en
meest voldoende antwoord , voorteftellen •

IVelke zyn de waare oorzaaken en kenteekenen

van de najaars- koortfen in de garnizoenplaat'

fen van Staats-f^laanderen ; en welke zyn de bes-

te behoed- en geneesmiddelen , die daar tegen

,

vooral by de Militairen , konnen aangewend
worden? Onder de toegezondene Verhande-
lingen is, by naauwkeurig onderzoek, eene
bevonden allermeest uittemunten, welke toe

zinfpreuke voert:

X^on est in Medico femper relevetur ut aeger,

hiterdum docta plus valet arte mahim j

en waar van de fchryver is de Heer c. w.
cALi ENFELS , Med. Doct. en Schepen der Stad

Sluis in T^laanderen t aan wien ook de gou-

den eerprys toegewezen is, en zulks ten kos-

te van den geroemden, doch tot heden by
ons onbekenden , menfchenvriend , die by
dezen de dankbetuiginge van het Genoot-
fchap ontfangt, en den welverdienden roem
by alle gevoelige hanen zal wegdragen. Een
tweede antwoord op dezelfde vraage, inge-

komen onder de zinfpreuke:

Praemium labore meo dignum accipere opto,

en geoordeeld in waarde naast aan het eerfte

te komen, wil het Genootfchap gaarne met
een' zilveren eerpenning bekroonen : ten

welken einde de fchryver verzocht wordt
zynen naam, zoo fpoedig mogelyk, door

een' brief te willen openbaren ; indien Hy
verkiest dit bewys der hoogachtinge van de-

ZQ
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ze Maatfchappye voor zyneii nuttigen arbeid

te ontfangen.

Het Genootfchap in de twee naastvoor-
gaande jaareï\ in aanmerkinge nemende, dat,

hoewel het Scaats-Recht van dit Gemeene-
best [/«/ Publicum Belgicum] door veele voor-
naame Mannen behandeld en in fommige ftuk-

ken naauwkeuriglyk verklaard was , men
echter tot dien tyd toe gebrek hadde aan ee-
ne volledige en welgefchikte handleidinge toe

recht verftand van die voortefFelyke en zoo
nuttige Wetenfchap in 't gemeen , en waaü
door de Nederlandfche jeugd tot een gere-
geld en onderfcheiden denkbeeld van 'c zelve
zou konnen opgeleid worden; noodigde de
geletterden uit tot het fchryven van een volle*

dig en beknopt famenflei van het Staats-ReCht
der zeven P^ereenigde Nederlanden, met aan*
ivyzinge der bronnen , ivaar uit men nadere en
uitvoerigere kundigheden belangende de byzonde»
re -punten van dit Recht halen kan. Zooda-
nig famenftel aan het Genootfchap op den
bepaalden tyd niet toegezonden zynde , is

heden befloren , dit voorftel andermaal te
doen, met toezegginge van den gouden
eerprys aan hem , die het volledigfte en
beknoptfte famenftel van dien aart, voor
den eerften van louwmaand 's jaars 1784 ,

aan het Genootfchap zal hebben doen toe-
komen.
De fchryvers moeten zich , in hun opftel

;

niet alleenlyk bepalen by het Staats-Recht,
't gene de zeven Vereenigde Gewesten on-
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derling gemeen hebben, en uit de mededee-
linge van fommige rechten der Opperheer-
fchappye voortvloeit ; doch men vordert ook
van hun eene beknopte en naauwkeurige be-
fchryvinge van het Scaare-Recht van iedere

Nederlan^fche Provincie afzonderlyk , als

mede, dat zy, zoo veel mogelyk, by elk ar-

tikel de voornaarafte fchryvers aanwyzen ,

die hetzelve met opzet behandeld en opge-»

helderd hebben. De uitgave van fommige
werken, federt de eerfte bekendmaklnge van
dit voorftel in 't licht gekomen , doet het Ge-
nootfchap te meer hopen, dat aan zyn oog»
merk, eindelyk, zal voldaan worden.

Het is eene bekende waarheid , dat het be-
lang van den Koophandel, welke door mid-
del van de Zeevaart wordt gedreven, vor-
dert, dat de Schepen, zao veel mogelyk

,

konnen worden beladen met veele koopwaa-
ren , en te gelyk men vereischten fpoed een*

vaardigen voortgang konnen maken , zoo
wel voor den wind, en in ftille zee, als by
tegenwind, daar 't wenden noodig is, en in

holle zee; wanneer de zwaarte van 't Schip,

vermeerderd met de ladinge, ook noch aan-'

merkelyk vergroot wordt, door de neder-
drukkende kracht der byftaande zeilen, waar
door het zelve dieper in het water zinkt,

dan uit de zwaarte van Schip en ladinge,

op zich zelven en alleen befchouwd , zoude
vol.^en.

Scheepsbouwmeesters weten , dat de fa-

menvoeging van deze twee Scheepshoeda-
nig-
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nigheden, groote lading en teffens vaardig-

heid of traagheid in den voortgang, met al-

lerlei wind en zeeën , zonderling afhangt
van de gefteldheid ' van dat gedeelte der

Schepen, dat in het water wordt neerge-

drukt, zoo door 's Schips eigen zwaarte, als

door de zwiarte der ladinge; welk gedeelte

doorgaans het Levendeel wordt genoemd.
Ook is 't bekend, dat de ondervinding op

de Proef heeft geleerd , dat-een Schip, toege-

fteld uit fiaauwe waterliniin , wel is gefchiki:

tot eenen vaardigen voortgang door het Wa-
ter, by gematigd weer, en daar uit vloeijen-

de ftille zee: doch dat dit geen plaats hebbc
met zwaaren wind , en hoogaanfchietende
zeeën ; om dat de kleine cirkelboog, die hec

voorfchip uitmaakt , niet beftaanbaar is , om
wegens de zwaarte, zoo van 't Schip , ais de
inladinge , benevens de nederdrukkende krachc

der byftaande zeilen , het diep inzinken van
het Schip in zee te beletten.

Boven dien heeft de ondervinding geleerd,
dat zulk een Schip , 't gene uit flaauwe boo-
gen of waterliniën is gefield , eene ongelyk
grootere cirkelboog moet maken, eer hec
door den wind is gewend , of zelfs voor den
wind moet wenden, dan de cirkelboog is van
een Schip, dat uit neergebogen Liniën is ge-
field, het geen eene kleinere boog maakt,
en dus korter kan wenden , dan het ecrstge-

melde, met flaauwer boogen.
Nochthans zyn 'er verfchiilende begrippen,
onder de Sheepsbouwraeesters , ten aanzien

van de juiste gefteldheid vaa het deel dec
»«•* 3 Sche-
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Schepen , dat door de genoemde oorzaaken
in het water wordt ingedrukt, en het Leven»
deel wordt genaamd , in welkers welgefteld-

heid zoo wel de lading als de vaardigheid

zoo veel belang heeft.

Derhaiven heeft het Zeeuwfche Genoot-
fchap befloten, met belofte van eene gouden
Medaille aan den» besten fchryver voor reke-
ninge van het Bataviafche Genootfchap, op-
tegeven ter beantwoordinge , voor den i

van louv/maand 1783, deze tweeledige Vraa-
ge:

Vooreerst : Hoe groot moet de Cirkelboog
zyn van het voorjchip , of de zoogenaamde
Boeg, indien dezelve zal gefchikt zyn, om
het water zacht te klieven, tot bevorderinge

van eenen vaardigen voortgang , en teffens

belland te wezen, om het te diep inzinken

der zwaarte van Schip en lading , door de
drukkende kracht der byftaande zeilen, voor-
tekomen ?

Ten tweeden : Hoe groot moet de boog van
het gebeele Scheeps-licbaam zyn, op de Lyn
van het neêrgeladen Schip, ter bevorderinge

van het fpoedig wenden, zoo wel voor den
wind, als door den wind?

Ook belooft het Genootfchap , by herha-

linge, den gewoonen gouden eerpenning aan

den fchryver, die voorden gemelden eerften

van louwmaand 1783 zal hebben toegezonden
een voldoend Tydrekenkundig en naauwkeurig
bericht van atte inlandfche en uitbeemfcbe Scbry-

veren en Scbriften, die ter opbelderinge der JSIe^

derm
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dertandfche Gejchiedenisfen en Oudheden prek'

ken , federt het begin der Graaflyke Regeringe

tot op dezen tyd.

I. Men bepate zich by de zeven T^ereenigde

Gewesten van Nederland , en de Landen
daar onder behoorende,

2: Het tydrekenkundige moet betrekkelyk gemaakt
worden , niet alleen tot den leeftyd der Schry-

veren , maar ook tot het tydvak , welks gC'

beurtenisfen zy behandelen.

3. Men makeook, zoo veel mogelyk is t meldin-

ge van de Handfcbriften en onuitgcgevene

Jlukken, die onder de Liefhebbers der Ncder-

landfche Hiftorien bewaard worden ; — van
de byzondere bejchryvingen der Uteden en

Z)orpen ; — en van de fchriften der genen ,

die , met verzivyginge van hunne naamen ,

V Lands Hiflorien en Staatsbcflter eenig

licht bygezet hebben.

4. JNoch vordert men eene aanwyzinge , waar
men nader bericht , betreffende de opgegeven

Schryvers, kan vinden.

Het Genootfchap heeft, wyders, beflo-

ten 5 nu voor de eerfte maal , ter beantwoor-
dinge voor den eeröen van louwmaand 1784,
onder de gewoone toezegginge van den gou-
den eerprys , deze vraage voortettellen

:

*» Wat is 'er tot noch toe in de Nederland-
„ fche taal over de Febres Catarrhales y welke
n federt eenige jaaren zich meer dan voor-
$> heen in deze Landen vertoond hebben >

„ gefchreven en wat ontbreekt 'er aan ? Wel-
t» ke zyn haare gewoone kenteekens, loop.
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M fymptomata en caraplicaden? Zyn *er eeni-

M ge redsnen te ontdekken, waar uit blyken

M kan , waarcm deze ziekte meer d&n voor-

n heen plaatst heefn? Welke is haare veilige

w en zekere genezing in aile haare onder-

n fcheidene füorien"?
»

De ondervinding leert, dat luiden, die als

Matroozcn ter Zee varen, 't ?.y op de Oost-
en V/est-inciën, of in den dienst van andere
Maatfchappyen , als mede ten Oorlog , niet

alleen in den flryd , maar ook door verfchei-

den ongelukken , a's mede dcor ziekten en
zwakheden, vooral door den ouderdom, bui-

ten Itaac geraken, hunnen dienst te konnen
vervullen , en dus voor zich zelven hec

Pioodige onderhoud te verzorgen , waar
door zy openliggen voor diepe armoede en
gebrek, eu om zelfs tot den bedeizak te ver-

vallen.

Derhalven zoude het voor braave Zeelie-

den tot eene zonderlinge vertroostinge , en
voor allen , die tot den Zeedienst in de Pro-

vincie van Zeeland genegenheid hadden , tot

eene gepaste aanmoediginge konnen ftrekken,

indien 'er eenig middel was, om zoodanige

onvermogende of beiaarde Zeelieden een be-

ilendig en welgeregeid onderhoud en verzor-

ginge te konnen verfchaffen, ineeniggeüicht
binnen deze Provincie.

Ter bereikinge van dat oogwit , wordt
gevraagd hec best gefchikte en minst kost-

baare ontwerp, tot het fdchten van een be-

kwaam gebouw, onder dea naam van hos-

Pi-
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PÏTAAL of MANHÜIS VOOR ONVERMOGENDE EU
OUr>E ZEELiELE^.

Hier toe diende men in de Antwoorden
op te geven eene bejchryving en teekening van
zulk een gebouw, voorzien van de i oodige
zaaien en vertrekken, voor zieken, en voor
reeds gezonden , met aanwyzinge van de
plaats , waar hetzelve best kon gefticht wor-
den ; als mede eene bepaaling van Opzien*'
deren en Beftuurderen , zóo wel als van noo-
dige Bediencien; insgelyks öe roeru«rting vati-

't vereischte huisraad , kleeding en bedde-
goed; boven dien 't Levens onderhoud, be-
nevens de verzorg rg van Genees en Heel-
middelen ; als ook hec geven van Godsdien-
ftig onderwys en ftichting.

Inzondevbeid diende men bedacht te zyn,
op de noooige onkosten ter begrootirge van
de fommen , welke zouden vereischt wor-
den, zoo ter eerlle oprichtinge van zulk een
gelticht, als ter gaandehoudinge van deze in-
ftcUinge in 't vervolg vantyd, ten aanzien der
onderhoudinge van 't Gebouw, Loouen der
Bedienden, en verzorging der Zeelieden in
alle hunne behoeften.

Tot eene Proeve kon men *t plan vormen
voor eea getal van honderd menfchen.
Doch men dieüde ook onder 't oog te hou-

den , welke evenredigheid 'er zoude plaats
hebben in de vermeerdering van Gebouw en
onderhoud in alles, indien *t getal tot twee,
drie, vier of meer honderd menfchen mogte
opklimmen.
Daar by zoude men moeten denken, op

»*«*4 de
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het onderhoud. En men konde overleggen

:

Of daar toe een zekere toeleg uit de hand-

of maandgelden en winften der Zeelieden
zoude konnen worden ingehouden, door de
Boekhouders der Reeders , of de Betaalers in

de andere Departementen ?

Dan of daar toe alleenlyk , of benevens
het voorige, de milddadige Menschiievend-
heid van Vaderlandfche Harten zoude moe-
ten worden uitgenoodigd ?

Of welke andere betere middelen men kon-

de opgeven, ter bereikinge van deze Heil-
zaame bedoeling?

Wie hier over eene voldoende verhande-
linge , voor den eerften van louwmaand
1,784, inlevert, zal, voor rekeninge van het
Bataviafche Genootfchap, met den goudea
eerpenning bekroond worden,.

De antwoorden op alle de gemelde Vraa-
gen en Voorftellen moeten leesbaar gefchre-

ven, — in de Nederduitfche, Latynfche, of
Franfche taal opgefteld, — met een dubbel,

of affchrift, voorzien, — en, voor den be-

paalden tyd , vrachtvry aan den Heere jüstüs

TjEENK , Secretaris van het Zeeuwfche Genoot*

fchap der fi^etenfchappen , te J^lisjlngen , toe-

gezonden worden.
De Schryvers moeten hunne naamen niet

by de Verhandelingen voegen ; doch dezel-

ve met eene zinfpreuke voorzien, en laten

verzeld gaan met een verzegeld briefje, de-

zelfde zinfpreuke tot opfchrilt hebbende, en
waar



waar in de naam en woonplaats der] Schryve-

ren gemeld ftaan.

Het Genootfchap hieldt zich, om gewigti-

ge redenen, tot nu toe, ftiptelyk aan het be-

fluit , waar by allen , die in eenigen opzichte

Leden van hetzelve zyn, uitgefloten werden
van het dingen naar den prys, op de beste

beantwoordingen der onderfcheiden vraagen
gefield; doch bemerkte, federt eenige jaa-

ren, dat uit dien hoofde, hier, gelyk elders,

verfcheiden vraagen in 't geheel onbeant-

woord bleven, of dat ten minflen de beste

antwoorden, waar op men hope hadt, ach-

tergehouden wierden. Om welke redenen
het. Genootfchap , na rype overweginge, en
op het voorbeeld van andere geleerde Maat-
fchappyen , ook binnen ons Vaderland, he-
den , goedgevonden heeft vastteftellen , dat

,

van nu af, en voortaan, alle Directeuren en
Leden van dit Genootfchap, nevens ande-
ren, de vryheid hebben zullen, om naar den
prys op alle voorgeftelde vraagen te dingen,
doch alleenlyk op deze volgende voorwaar-
den : dat zulke fchryvers niets op hunne ver-
handelingen en billenen zullen plaatfen

,

waar uit blyken kan , dat zy Leden van hec
Genootfchap zyn; en dat zy hunne verhan-
delingen door eene andere hand moeten la-

ten affchryven , om des te onbekender te

konnen blyven. De Leden , die op de ge-
melde wyze hunne antwoorden toezenden

,

en door onzydige beoordeelaars geacht wor-
den daar mede best aan den inhoud der vraa-

gen en het oogmerk van 't Genootfchap vol-

daan
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daan te hebben , zullen den uitgeloofden eer-
prys, zoo wel als andere fchryvers, konneu
behalen.

Niemand , wiens Verhandeling bekroond
wordt , zal vryheid hebben dezelve , 't zy
geheel, 't zy ten deele. in het Nederduicsch,
afzonderlyk te doen drukken, of in eenig an-
der werk uittegeven , zonder voorafgaande
kennisfe en medebewilliginge dezer Maat-
fchappye.
Het Genootfchap behoudt aan zich het

recht, om, naar goedvinden, tot nut van het
Algemeen , gebruik van alle de toegezondene
antwoorden te maken, en dezelven, fchoon.

'er de prys niet aan toegewezen wordt, ge-
heel ot ten deele onder zyne Verhandelingen
te doen drukken , 't zy rnet byvoeginge der
zinfpreuken, door de fchryvers gebruikt, 'c

zy met uitdrukkinge van hunne naamen , in-

dien zy, daar tot verzocht wordende, dezel-
ven gelieven te openbaren.

Weinige dagen na de uitgave

van dit Programma , is aan het

Genootfchap, door het ontfangen

van een' brief en het openen van

het verzegeld billet
,
gebleken, dat

de Schryver der tweede Verhan-

dehnge over de najaars-koortfen

in de garnizoenpiaatfen van Staats-

Vlaan-



Vlaanderen,' boven op bladz. JtLvm
gemeld, geweest zy de Heer jo^

HANNES HARGER, Med. Do^or
te Rotterdam ; aan wien , derhal?»

ven, volgens de gedaane belofte,

de zilveren eerpenning zal gefchon*

ken worden. Mag dit antwoord
en de verhandeling van den Hee-
re Callenfeh over dat onderwerp
eenige nuttige uitwerkinge heb-

ben , dan zal de edelmoedige op-

gever der vraage zyn oogmerk
bereiken , en het Genootfchap zyn
wenfch voldaan zien: terwyl men
allen mogelyken fpoed maken zal

,

om deze beide antwoorden het

licht te doen zien.

Onder het drukken dezer Hi(l:o-

rie, verloor het Genootfchap, uit

het getal zyner Leden, den Hee-
re DANIEL THOMAS, Predikant
by de Walfche Gemeente dezer
Stad, den zeventienden der loo-

pende maand in den ouderdom
van
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van ruim negenentwintig jaaren,

ina eene korte ziekte, overleden.

Eindelyk is hier bygevoegd de
INaamlyst der tegenwoordige Hee»
ren Directeuren en Leden: welker

iezing aan fommigen zal konnen
herinneren, wat zy, elk in zyne
onderfcheiden betrekkinge , aan

het Genootfchap noch fchuldig

2yn, de eerjien in het opbrengen

van hunne jaarlykfche toelage , en

de laatjïen in het fchryven en toe-

zenden van de eene of andere

Verhandelinge, ten dienfte van

het Genootfchap, welks waare be-

langen hun allen op het fterkfte

aanbevolen blyven.
k
y

Vlisfingen den

24 van herfstmaand

MDCCLXXXII.

JONA WILLEM TE WATER.
Secretaris.

NAAM-
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DIRECTEUREN en LEDEN
V A N H E T

ZEEUW SCH
GENOOTSCHAP

DEK.

WETENSCHAPPEN.;

^ -^ -^^ w ^

PROTECTOR.

JLdyne Doorluchtigfte Hoogheid WILLEM Jt

Vjfde, PRINS VAN ORANJE EN NASSAU, Erf-

Stadhouder , Kapitein Generaal en Admiraal dei.

Vereenigde Nederlanden , enz. enz. enz.

DE HEEREN DIRECTEUREN,'

Mr. isAAC wiNCKELMAN, Commls Generaal,

van Zeeland^ Oud-Burgemeester der Stad Vlis-

Jingen, Frafidem van het Genootfchap. Den 25

Jan. i7(5p,

* Mr.
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Mr. PAUL CHANGuioN, Secrctaris der Stad Mid-

dellfurg^ Vice'Prafident van het Genootfchap,

Den 25 Jan. 1769.

Mr. STEVEN MATTHYS SNOUCK HURGRONJE,
Schepen en Raad der Stad Middelburg^ Bewind-

hebber der Oost-Indifche Compagnie ter Ka-

mer Zeeland. Den 25 Jan. 17Ó9.

Mr. JOHAN ADRIAAN VAN DE PERRE , HeCr

van Nieuwerve
f IVelJingen, Evertswaard en West'-

hoven, Extraordinair Gedeputeerde ter Vergaderin-

ge van de Heeren Staaten Generaal. Den 25

Jan. 1769.

Mr. JOHAN STBENGRACHT, Raad en Advocaat

Fiscaal ter Admiraliteit in Zeeland^ Kiesheer

der Stad Middelburg. Den 25 Jan. 17Ö9.

Mr, KORNELIS VAN DEN HELM BODDAERT,
Burgemeester en Raad te Middelburg^ Bewind-

hebber van de West-Indifche Compagnie ter

Kamer Zeeland. Den 7 Febr. 17Ó9.

Mr. DANIEL RADEHMACHER, Hecf van N;V«-

iverkerke, Oud-raad te Middelburg^ Bewindheb-

ber der Oost-Indifche Compagnie ter Kamer

Zeeland. Den 28 Febr, 17Ó9.

Mr. ANTHONI PIETER L AMBRECHTSEN , HöCr

van Ritthem^ Burgemeester en Raad te vlisfin-

gen. Bewindhebber der West-Indifche Com-
pagnie ter Kamer Zeeland. Den 21 Maart 17Ö9.

Mr. LEONARD CONSTANTYN VAN SONSBEECK,

Raad te Vlisjmgen^ Provinciaal Rekenmeester

van Zeeland^ Bewindhebber der West-Indifche

Com-
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Compagnie ter Kamer Zeeland, Den 21 Maart

17Ó9.

Mr. MARTINUS JOHAN VETH VAN DE PERRE,

Vryhecr van JVestkapelle^ Heer van 'c Nieww-

land. Schepen en Raad te Middelburg, Den 21

Maart 17Ö9.

Mr. coRNELis CHRiSTiAAN BBRTLiNG, Sche-

pen en Raad der Stad Vüsjingen, Den 21 Maarc

17Ö9.

Mr. DANIEL TULLEKEN, Hccr van Melk' en

Marie-kerke^ Burgemeester ea Raad te Middel-

burg, Den 21 Maart 17Ó9.

Mr. DANIEL PIETER DE MAUREGN AULT, Raad

en Penfionaris te Vere^ Advocaat Fiscaal Mili-

tair wegens de Gencraliteit in Zeeland, Den
21 Maart 17Ö9.

MAARTEN HARiNGMAN, Schout by Nacht by de

Admiraliteit in Zeeland, Den 21 Msart 1769.

Mr. WILLEM VAN cïTTERS, Oud^-Raad-Pcnfi-

onaris VS^n Zeeland, Extraordinair Gedeputeerde IC^

Vergaderinge van de Hceren Staaten Generaal.

Den 28 Maart 17Ö9.

Mr, JOHAN MARiNüs OHALMERS, Raad-Pcnfi-

onaris van Zeeland, Den 25 April 17Ó9.

Mr, BONiFACiüs MATTHiAs pous, Schepen ea

Raad te Middelburg^ Bewindhebber van de

Oost-Indifche Compagnie ter Kamer Zeeland,

Den 25 April 17Ó9.

Mr, MEiNARD VAN visvLiET, Oud-Pcnfionaris

der Stad Middelburg, Den 25 April 17Ó9,

* a Mfa
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Mr. EvERT CLYVER, Oud'Burgemeesfer en Raad

te F/«y?»^e», Gecommitteerde Raad en Raad ter

Admiraliteit van Zeeland. Den 30 Mey 17Ó9.

Mr, joHANNEs MAURiTZ, Bufgemcester en

Raad te VUsfngen. Den 30 Mey 17Ö9.

CORNELIS PLOOS VAN AMSTEL, Jacoh Cornehsz,y

te Amfierdam. Den 29 Aug. 17Ö9.

Mr. PAUL HURGRONJE, Gecommitteerde Raad

ter Admiraliteit te Amfterdam wegens de Pro-

vincie Zeeland, Pcnfionaris Honorair der Stad

Middelburg. Den 10 0£t. I7Ó9.

Mr. AARNOUT VAN ZUYLENVAN NYEVELT,
Secretaris der Heeren Weesmeesters te Rotter»

dam. Den 10 July 1770.

Mr. WILLEM VAN HOGENDORP, Raad in de

Vroedfchap te Rotterdam^ enz. Den 29 Jan.

1771.

HENDRIK VINK, A. i. M. Med. et Fkilof DoH.^

Anatomia et Chirurgia Frofesfor Honorarius , Oud-

Schepen te Rotterdam. Den 20 Sept. 1771.

riETER. VAN DA MME j tC Atfifierdam. Den 20

Sept. 1771.

Mr. ADRiAAN HAGooRf, Schcpcn cn Raad te

Gorinchem. Den 20 Sept. 177I.

Mr. CORNELIS CAEN, Burgemecster en Raad te.

Vlisfwgen y Bewindhebber der West-Indifche

Compagnie ter Kamer Zee/<7»</. Den2öNov.i77i.

Mr, DANIEL VAN ALPHEN, Heer van Achtien-

hoven Qn den Bosch ^ Oiid-Griffief dsr Stad Lei-

den, Den 31 Dec. 1771,

: Mr.
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Mr. piETER PAUL VAN GELRE, Raad der Stad

Ziertkz.ee ^ en wegens dezelve Gecommitteerde

Raad en Raad ter Admiraliteit van Zeeland,

Den 30 Juny 1772.

Mr. HENRicus CALKOEN, Advocaat voor de

Hoven van Juftitie in Holland en de Vierfchaar

te Am^erdam. Den 29 Oét. 1772.

Mr. JOHAN PIETER VAN DEN BRANDE, RiddCf

Baronet, Heer van Gapnge ^ Crahbendyke^ Cou'

luervty enz. , Burgemeester en Raad te Middel^

burg , Bewindhebber der West-Indifche Com-
pagnie ter Kamer Zeeland, Den ö April 1773.

Mr. WILLEM THIBAUT, HeCr van Aagtekerkey

Secretaris ter Admiraliteit in Zeeland, Kiezer

der Stad Middelburg, Den ó April 1773.

TLORENS EiLBRACHT, Stadhouder en Griffier

der Leenen van Loenderjloot , Secretaris van
Abkoude. Den 28 Juny 1774.

GEORGE FREDRIK Baron THOE SCHWARTZEN-
BERG en H0HENLANSBERG5 Grietman over

Menaldumadeel ^ enz. Den 28 Juny 1774.

Mr. RüTGERus PALUDANus, Burgemeester en
Raad te Alkmaar, Den 28 Juny 1774.

Mr. COENRAAD WOLTHER ELLENTS, Raad CH

. Secretaris van 't Landfchap Drenthe, en Me-
delid van den lofTclyken Etftoel aldaar. Den
29 Nov 1774.

Mr. RENEKE BuscH GOCKiNGA, Secrctaris der

Heeren Gedeputeerde Staaren van Groningen en

Ommelanden» Den 29 Nov, 1774.

5 3 Mr.
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Mr, DAviD THOMASSEN è, THUEssiNK, Bur-

gemeester der Stad Zwolle. Den 29 Nov. 1774.

ABRAHAM JACOB 'S GRAEUWEN, StadS Jtied.

Dothi Penfionaris Honorair te Zierikzee, Den
30 July 177Ö.

Mr. CORNELIS VAN LENNEP, tC Amfieriam. Dcn
30 July 1776.

Mr. WILLEM VAN DER EEEKE, Pcnfionaris Ho-
norair 's Lands van den Vrye van Sluii

,

Opper-Koopman en Refident op Cheribo». Den

30 July 1770.

Mr. JAN VAN DER woLFF, Bufgcmeester en

Raad te Zimk-zee. Den i Oft. 177Ö.

j. c. MAUGiN, Lieutenant Kolonel en Kapitein

ten dienfte dezer Landen. Den i 0(ft. 1776.

ADRiAAN MOENS, Raad Ordinair van Neêrlands

Indien. Den 29 Oét. 1770.

JOAN COENRAAD BRANDT, Koopman tC Am/ler-

dam. Den 24 Jan. 1777.

Mr. FRANCOIS ADRIAAN VAN ROSEVELD CA-

TEAU, Schepen en Raad te vhsfingen. Den

24 Jan. 1777.

Mr. JACOB CORNELIS MATTHEUS RADERMA-
CHER, Raad Ordinair van Nederlands Indien.

Den I Dec. 1778.

DANiLL STEVEN scHORER, Schepen en Raad te

Middelburg^ Bewindhebber der Oost-Indifche

Compagnie ter Kamer Zeeland» Den 27 July

i77P.

Mr.
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Mr. PETRUS OUILI2LMUS scHORER, Raad ea

Secretaris te VUsfmgen, Den 9 Aug. 1780.

GEORGE HENDRIK DE WILDE, Kapitein dCF Buf-

gerye te Amfitrdam. Den 9 Aug. 1780.

Mr, WILLEM ARNOLD ALTiNG, Gouvemcur Ge-
neraal vanNeêrlands Indien. Den 27 Aug. 1782.

DE HEEREN LEDEN.
JEAN MAZEL, Predikant in de Waalfche Ge-;

meente te Vlisfmgen,

jusTus TjEENK, Predikant in de Engelfche Ge-
meente te Vlisfingen. Eerjie Secretaris van dit

Genootfcliap,

ABRAHAM MULLER, StadS Med. Doól., Schcpcn
en Raad te VUsfmgen.

piETER CHRisTOFFEL HAGEMAN, Predikant in

de Liitherfche Gemeente te Leiden,

JONA WILLEM TE WATER, Hiftoricfchryvcr van
Zeeland^ Fhilofophia et Hijioria Patria Profesfor te

Middeli/urg, Tweede Secretaris van dit Genoot-
fchap.

SAMUEL ESCHAuziER, Predikant in de Waal-
fche Gemeente in 'sGravenhage. (*)

GYSBERT DE wiTT, JMed. DoBor ^ Chirurgyn-Ma-
jor onder 't Regiment Mariniers ten dienfte

dezer Landen, Den 30 Maart 17Ó8.

MAR-

C*) Deze zes eerfte Heeren waren Leden van het Genootrchay

federt deszelfs eeifte oprichtinse.
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.MAHTlNüS SLABBER, Baüüu en Secretaris te

Baarknd, Den 31 Mey 1768.

PETRUS NiEuwLAND, Predikant in de Neder-

duitfche Gemeente in ^s Gravenhage, Den 28

. Juny 17Ó8,

J^\, LAURENS PiETER VAN DE SPIEGEL, Secre-

taris der Heeren Staaten van Zeeland. Den 28

Juny 17Ó8. :•

Mr. PiÈTER "'bóddaert, Me^, Dooi., Oud-Raad

der Stad r/«y/w^e», te ü/rfff^/. Den 28 Juny 17Ó8,

LEENDERT BOMME, Directeur van de Commer-

cie Compagnip te Middelhurg, Den 2Ó July 17Ó8.

JOHANNES PETSCH, tC Tsfelfiein, Den 2Ó July

I7Ó8.

JOHANNES RATELBAND, S. S. Thtol. De&. &
Profesfor, als mede Academie-Prediker te Fra-

,. jiekeu Den 30 Aug. 17Ó8.

Mr. ABRAHAM PERRENoT, Raad en Reken-

meester der Domainen van den Heere Prinfe

Erf-Stadiiouder, in VGyaww^e. Den 27 Sept.

17Ó8.

JACOB joHAN ANDRiEssEN, Med. Doéï., Burge-

meester en Raad te Vere. Den 27 Sept. 17Ó8.

JACOBUS ERMERiNS, Sccretaris der Stad Fere,

Den 27 Sept. 1768.

lïlCOLAAS EARKEY, S, S. Theol. Doei. ó' Profes-

fuTf Emeritus Predikant in de Hoogduitfche

. Gemeente in 'sGravenhage. Den 29 Nov. 17ÓS.

PETRUS HOFSTEDE, S.S.Tbeol. I)o£l, Ejusdem<]ue

^

WJieria et Antiquitatum Saaarum Profesfor Honorü"
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m#, Oud-Predikant te Rotterdam. Den 29 NoV«'

17Ó8.

JOHANNES JACOBUS VAN DRUNEN, Frofesfot

Ling. O. O. , en Predikant in de Nederduicfche

Gemeente te 's Hertogenhosch, Den 29 Nov.

17Ó8.

jOHAN JACOB DE FREYTAG, Kapitein Lieute-

nant Ingenieur ten dienlte dezer LandcOa

Den 29 Nov. 17Ó8.

ANDREAS BONN, Med. Do% ^rtatomia & ChiruT'*

gia Profesfor te Am^erdam. Den 28 Dec 17Ó8,

j, DU PONT, Med. Dooi. en Vroedmeestcr te Rot*'

terdam. Den 28 Dcc. 17Ó8.

Mr. JOHAN GULiELMUS scHORER, Gecommit-

teerde Raad en Raad ter Admiraliteit van Zee"

land. Den 28 Dec. 1768

C0R«ELis CLEYN, Predikant in de Nedefduit-

fche Gemiente in den Briei. Den 28 Dec. 1768.

JOHANNES OOSTERDYK SCHACHT, A. L. Mé.

Thilof. ac Med. Dt/éi, éf Profesfor te Utrecht. Dea
7 Febr. 17Ö9.

NICOLAAS GÈORGIUS OOSTERDYK Joamz.^ Meda

Doei. é' Profesfor te Leiden. Den 7 Febr 17(^9.

NICOLAUS LAURENTIÜS BÜRMAN, Med. VoBm

é' Profesfor te Amflerdam. Den 21 Maart 17Óp«

AARNouD vosMAER, Directeur van het Na«

tuur-Kabinet van Z. D. H. den Prinle vaii

Oranje , in '* Gravenhage, Den 28 Maare

ï7óp.
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tOUlS OE BEAUFORT, tC Maafiricht, Den 25

April 17Ö9.

EDUART SANDIFORT, HeJ. Bo£l. & Profesfor te

Leiden, Den 25 April 17Ó9.

Mr. BAVIUS VOORDA, Profetfit Juris te Leiden»

Den 25 April 17Ö9.

SEB ALDUS RAVlUSj 5. 5. Tj&fo/. BoB.^ Ejusdemquey

Linguaruvt Orientalium ^ Antiquitatum hehraïca-

rum Profesfor tc JJtrecht. Den 30 Mey 17Ö9.

GE R AR DUS NICOlJIjs H EERKEN S, te Groningfn,

Den 29 Aug. 17Ó9.

Mar^ms DE ST. siMON, Riddcr der orde van Mal-

tha. Den 29 Aug. 1769,

«OCHUS VAN sacHTELENj Licutenant Kolonel

Ingenieur ten diende dezer Landen , Groot-

Major te sluis. Den 29 Aug. 17Ö9.

DAviD VAN GEsscHER, Heelmeester te Antfiet-

dam. Den 29 Aug. 17Ó9.

FRANCiscus HENRicus GRAM, Hecl- en Vroed-

meester te Rotterdam. Den 29 Aug. 1769.

ADRIAAN VAN GHERT, 's Laiids Aleaic. Doóior

der Baronnye van Breda. Den 10 Oél. 1769.

PHILIPPE FERMIN, Medic, BeBot
^ gezWOren

Raad te Maafiricht, Den 31 Ott. 1769.

PIETER JONAS BERGIÜS, Meaic £'oéiür (jf Frofes"

for te Siokholm. Den 26 Deo. 17O9.

ALEXANDER MONRO, Meaic, Anatom. ^ Chirurgiae

Profesfor te Eainhura.. Den 2Ó iJec 17Ó9.

Mr. HLBMANNUS CAN N EG IET ER , Profesfor Juris

te Franeker, Den 2Ö Dec, 17Ó9.

FR E-
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FREPRIK CHRISTIAAN MEUSCHEN, Com. Pa!.

Caef. Legations Raad van veifcheiden Hoven,

in 's Hage. Den 26 Jan. 1770.

jEAN SAMüEL ROBERT, Predikant hl de Waal-

fchc Gemeente te Leiuejt. Den 27 Febr. 1770.

DAVIB DE GORTER, ^. L, M. Thilof. <^ MediC»

Doèï,.Oud ProfetfoT te Hara'erwyk, Lyf-Arts van

Haare Rus-Keizcrlyke Majelteic G. G. Den'

27 Maart 1770.

SAMÜEL HENDRIK MANGER, S, S.Thesl. Doêf. é'

Profesjbr, als mede Acadcmie-rrediker te fru-

tteker. Den 27 Maart 1770.

JACOB PLOOS. VAN AMSTEL, Medic, Doélot tC

Amjierdam, Den 27 Maart 1770,

EVERHARD PIETER. SWAGERMAN, HeClmeCSter

te Amflerda?n. Den 27 Maart 1770.

rHEDERICUS HENRICüS CHRISTIANUS HOEF,

Med, Do£for te Arnhem. Deu 25 Sept. 1770.

ADRIANUS 'sGRAvizANDE, Predikant in de

Nederduitfche Gemeente te Middelhurg. Dea

25 Sept. 1770.

JGNATiüS VAN ZELDER, Med, Doéi. te Gouda.

Den 25 Sept. 1770.

Mr. HERMAN SCHOMAKER, Sectctaris der Stad

en Advocaat Fiscaal van de Financien des

Graaffchaps Zmt>he«, Den 27 Nov. 1770.

Mr. iiEi?<DRiK VAN WYN, Raad-Penfionarls te

Gouda. Den 27 Nov, 1770.

DIONYSIUS VAN DE WYNPERSSE, A, L, M, Fhi'

** 2 lof.
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hf, T>oB. ^ Profesfor te Leiden, Den 20 Sept.

1771.

yOHANNES FREDERICUS HENNERT, ^. L. M.

Fhilof. Do£i. ^ Profsffor te Utrecht. Den 20

Sept. 1771.

JAN Bt RN AR.D SANDIFORT, Stads Medicina DoB,

in V Gravenhage, Den 20 Sept. 1771.

DIDERICÜS VAN CRUISSELBERGEN , 'LectOf

B'P. & Liftgute Gractgy Reóior der Latynfche

Schooien te Vlisfwgen. Den 29 Octüb. 1771.

JER M AS NICOl.AUS EYRJNG, Philof D»£lor ^

Rector van 't Koningl. en Keurvorftelyke Se-

roinarium te Gottingen. Den 29 Oct. 1772.

HERMAN NÜS GERARDUS OOSTERDYK, Med.

Doctor by hec Ed. Mog. Collegie ter Admirali*

teit te Amfterdam. Den 29 Oét. 1772,

3ENJAMIN E os MA, ^, L. M. Philof, Doéior te

yümfierJam. Den 29 Oft. 1778.

HFNR'CüS AENEAE, ^. L. M. Philof. Doéior ce

Am(hrdam. Den 29 O&L. 1772.

JOHANNES LR FRANCQ VAN BERKHEY, Afe</.

Doéior , Leéier in ^de Nat. Hiftorie te Leiden^

Den 29 0&.. 1772. *-"^P.

ARCHiPALD MACLAINE, S. S. Theol. DoEi.^ Pre-

dikant in de Engelfctie Gemeente in 'sGraven»

hage. Den 29 Oét. 1772.

Jf£TR CS CAMPER ^4. L. M. Phfkf é'- Med. Doel.,

Frofes/or Honorarius te GtörnHgen^ ecz. in 's Plage,

Pen 29 Od. 1772.

Mr.
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Mr. MIEINAUDÜS TYDEMAN, Trofesfor Juris tt

Utrecht, Den 29 Oét 1772.

JACOBUSDE RHOER, Hiftoriarum Frofesfor te Gro-

ningen. Den 29 Oél, 1772,

PETRUS CURTENiüS. 5. 5. Theol. Frofesfor, en

Predikant in de Nederduitfche Gemeente te

Amfitrdam. Den 29 OSi. 1772.
''

LAMBERTUS BICKER, Med. Doüor tC 'Rotterdam,

Den 2 06t, 1772.

GüALTHERUS VAN DOEVEREN, Med. DoSior ^
Frofesfor te 'Leiden^ Lyf-Arts van Z. D. H. den

Heere Prinfe Erf- Stadhouder. Den 7 Sept.

1773.

Mr. PETRUS BONDAM, Frofesfor Juriste Utrecht,

HiRoriefchryver van Gelderland, Den 7 Sept.

1773.

G. j. GERARD, Auditeur ter Rekenkamer teBrax-

fel Den 7 Sept. 1773.

GERARD DE WIND, Aled. DoHor & Frofesfor te

Middelburg. DcH 7 Sept. I773.

JAN SPLINTER STAVQRiNus, Kapitein by de
'r Admiraliteit in Zeeland. Den 26 July 1774.

CHRISTIAAN RUDOl/PH HANNES, Med. Doóior

,

Stads Piiyficus te Wezel. Den 16 July 1774.

GERARD GREEVE, Hcel- en Vroedmeester te

Utrecht, Den 2Ö July 1774.

JAMES BEATTIE, Fhilof Moralis Frofesfor te Aher-

deen. Den 2ö July 1774.

JERÓMEDELALANDE, Math. é' Astroji. Frofesjor

te Paryi. Pen 28 July 1775.
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»I«.. . MECBAIN, ^stroftorrte kydrographe d» depSt

de la Marine^ te Parys. Den 28 July 1775.

ANDREAS BOHN, Phil. éf Math. Profetforprimarius^

- te Giesfen , Vorftelyke Hesfcii-Darmftadfche

Berg-Raad. Den 28 July 1775.

•Mr, ADRiAAï* jAïj DE RUEVER, Secretaris der

Provinciaale Rekenkamer van Zeeland. Den
28 July 1775.

MARTINUS HOUTTüYN, Med. Doéiar tQ Am^er"

dam. Den 28 July 1775.

LEONARD EULER, Vhilof, Profesfor te Petersburg,

Den 28 July 1775.

JOHAN ALBERT EULER, PhUoJ, Prcfesfof tC PeterS'

burg, Den 28 July 1775.

,,,., ROZIER, Ckèvalier de VEglife (ér Ancien Di»

reéieur de VEcoU Royale de Médécine vétérinaire de

Lyo», Den 28 July 1775.

Mr. NICOLAAS CORNELIS L A MBRECHTSEN ,

Raad en Penfionaris te Vlitfinge»» Den 30 July

177Ö.

ADRIAAN KLUIT, Antiquitatum et Hrfioriarum^ in

primis Diplomaticae , Eelgii Foedsrati Profesfor te

'' Leiden. Den 30 July 177Ö.

JOJIANNES VEIRAC, Jüed, Doélor te Rotterdam,

Den 30 July 1775.

Mr. SERVAAS VAN DE COPPELLO, Med. Doélor te

Middelburg. Den 30 July 177Ó.

CHRISTOPHORUS SAX E, A. L. M. Philof. Do&or ^

mjloriarum , Antiqq. , Eloq. et Hifi. Batavde PrO'

fesfor te Utrecht, Den I Dec. 1778.

HER-
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HERMANNÜS JOHANNES KROM, Wp, EcchJ.TrO'

fesfor en Predikant in de Nederduitfclie Ge-
meente te Midelelburg, Den I Dec. 1778.

SALOMON DE MONCHY, Med. DcHor & Prtfesfgf

te Botterdavt, Den i Dec. 1778»

FRANCOIS WILLEM DE MONCHY, Med. hoSlor

,

Schepen der Stad RotterJum. Den i Dec. 1778.

ARNOLDUS VAN DE LAAR^ Med, Doóior in

'/ Gravenhage. Den i Dec. 1778.

BERNARDUS HussEM, Heelmeester by de Ad-
miraliteit te Amfierdam, • Den I Dec. 1778,

Mr. JOHANNES VAN HER, Ontfangcr Generaal

en Medelid van den lofTclyken Etftoel des

Landfchaps Drenthe. Den 10 Aug. 1779.

HENDRIK ALBERT SCHULTENS, L.i»g, 00. &
Antiquitatum Hebr. Profesjor te Leiden, Den 10

Aug. 1779.

ANE DRYFHOUT, A. L. M. Thenï. é' ThiloJ. 2>p^.,

Predikant in de Nederduitfche Gemeente te

Middelburg. Den 10 Aug. 1779.

Mr. piETER PAULUS, Advocaat voor de Ed. Ho-
ven van Jüftitie in 'f Gravenhage, Den lo Aug',

1779.

SAMUEL DE WIND, Med. Iiloéf., 's Lands Opera-
teur en Steenfnyder , Stads Operateur en
Vroedmeester te Middelburg. Den lo Aug. 1779.

HENDRIK VERHEYK, Rettor dcr Latynfche
Schooien te Amfierdam. Den 10 Aug, 1779.

Mr. joHAN DiDERiK VAN LEEUWEN, Ontfan»

ger Generaal der Middelen van ^'t Kwartier

van
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van Nymegen over het Thiclfche Komptoifj

te Thiel. Den 9 Aug. 1780.

Mr. jAcoBus JASPERSEN BRASSER, Advocaat

te Vlisfingen. Den 9 Aug. 1780.

JOHAN JACOB LE SAGE TEN BROEK, yi. L. M,

Theol. é" Philof. Dooi. , FhiloJ. Profesfor en Predi-

kant in de Nederduitfche Gemceiite te Rotter-

dam, Den 9 Aug. 1780,

JOHANNES FLoRENTiuS MARTiNET, Predi-

kant in de Nederduitfche Gemeente te Zut"

pheu, Den 9 Aug. 1780.

M. S. DU PUI, Stads Med, Doéior, Anat.^ Ckirurgiae

C^ artis Ohfietr, Leéior , te Kampe». Den 9 Aug.

1780.

DANIEL THOMAS, Predikant in de V/aalfche Ge-

meente te Vlisfingen. Den 28 Aug. 1701.

Mr. WILLEM AARNÖUT KIEN VAN CITTERS,

Schepen en Raad ce Middelburg. Den 28 Aug.

1781.

JAN HENDRIK STOLTE, StadS Med. Doóïor ^ Lid

van dé Gezworen Gumeente te Zwolle. Dea

28 Aug. 1781.

GERHARDUs DE HAAS, S. s Theol. Duól
.
^ Predi-

kant in de Nederduicfche Gemeente te Amfitr»

dam. Den 28 Aug. 1781.

H. MIRANDOLLE VANGHtRT, Med.Doü.^ StadS

Vroedmeester te Breda. Den 28 An^. 1781.

JAN DES ROCHES, Secfctaris van de Keizerlyke

Koninglyke Academie der Wecenfchappen te

Bruijel. Den 28 Aug. 1781.

j. s.
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J, B. DE BEUN IE, Med» DoSlor te Anttuerpen, Dea

28 Aug. 1781.

GERRARDUS KUIPERS, Predikant in deNcderduit-

fche Gemeente te yliifingen Den 27 Aug. 1782.

MARCÜS ELIESER. BLOCH, MeU. DoÜ. te Berlyn^

Den 27 Aug. 1782.

JOHANNES PIETER FOKKER, A. L. M. Vhilof»

Doóïor^ LeSier in de Wis- Natuur- en Sterren-

kimde te Middelburg. Den 27 Aug. 1782.

MARTINUS VAN MARUM, A L, M. Med. & Phi"

lof. Doóior^ Leóïor in de Natuurkunde te H<ï^r-

iem. Den 27 Aug. 1782.

josEPH GHESQUiERE, Hiftoricfchryver te BrusftU

Den 27 Aug. 1782.

ADRIAAN VAN SOLINGEN, Med. DoBot te Mid'-

delburg. Den 27 Aug. 1782.

FLORIS JACOBUS VOLTELEN, StadS M?dkinM

Do£ior te Utrecht. Den 27 Aug. 1782.

£^.PESL, V 4!f*« X-YST
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LYST DER VERHANDELINGEN

A
VAN HET NEGENDE DEEL.

ntwoord op de Vraage, betreffende
het Munt'Wezen; door cornelis
ZILLESEN, Hoofdgaarder der befchre-

•ven Middelen te Schiedam. - - Bi.

Antwoord op dezelfde Vraage; door jaco-
BUS MAR EEUW, Junior^ Commisfaris van
het Landretht en Koopma>i te Middelburgs 23.

Vervolg op de Verhandeling van de ^pocy-
vum folio androfacmi; door E. P. SWA-
GERMAN, Heelmeester te ^mfierdam, BI., r.

Befchryving van een verbeterd werktuig tot •

dé herftel'ing van den ontwrigten
fchoudcr; door b. hussem. Heelmeester

by de Admiraliteit te Amfierdam. - •• 33.

"Recherches fur une nouvelle espèce de ^tarrês Ma'-

giqties
^
par L. EUl/ERj Profesjeur en Philo-

fophie a Fetersbourg. - - - 2^,

Waarneming van een hoornagtig uitwas,
gegroeid aan de binnenzyde van de
Dye; door G. GreevE, Heelden Froed-

meester te Utrecht, - « - 240.

De waare deugd van het ftankweerend ver-

mogen der witte Willigen bast uitwen-
dig beproefd, in vuile, ftinkende en kaa-
ker-verz weeringen; dooi Denzelfden. 247.

Her-
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Herinnering eener zeldPaame en mo^elyk
niet algemeen genoeg bekende Heel-

kundige bewerking; door g. j. vak
WY, Heelmeeiter te Awjlerdam, - 254»

Waarneming van twee wanrchapcn Kinde-

ren; door II. MIRANDOLLE VAN
GHERT , Med. Doctor en Stads yrosdmees"

ter te "Breda. - _ - - S/CV

C. SAXi, A. L.. M. Vhit. Doct.^ Hifioridrum et

Afitiqaitatum Profe^firis Traiect'mi ^ AniTnad-

ver[w}ies in 'veteris caii^sdam Medici Othlhal'

miei gcmmam Sphragidem , numero vicefimam ,

necdum editam - - - 275»

Uictrekfel uit een bericht, aan het Genoot-
fcliap toegezonden, nopens de volko-

mcne genezinge eencr lamheid aan bei-

de de handen , door middel van de Clec-

triciteit, .door j. watervliet, te

Middelburg. - - - - 30°.

Hec onderfcheid der Salaraanderen van de
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ANTWOORD
OP DE

VRAAG:
Daar de Staaten van Zeeland ^ niet tot vonr'

deel van de Finctntien der Provincie ^ maar
tot voorkominge van gebrek aan Contante
Pinningen

, al voor meer dan honderd Jaa-
ren , den negotiepen^ing

, bekeitd onder den
naam van Zilveren Ducaat , of Rykfdaal-
der, met de gedeelten van dien, van .50 tot-

51 Jluivers geoordeeld hebben te moeten ver-
hoogen, mitsgaders zedert dien tyd, om di^
zelfde reden, noch tweemaalen gelyke verkoO'
ginge met één Jluyver te moeten docn^ en duf
dien negotiepenning binnen hunne Provincie
tot

5;^ Jiuivers gangbaar teflelien: welke zyn
de middelen» om de aanmerkelykefchade ^ die
de Ingezetenen der Provincie Zeeland, door den
nadeehgen TVisfekours , inzonderheid zeiert d^
laatjie verhooginge

, geacht ivorden te lydcn ^
voorgekomen

; zonder deze Provincie aan ge-
vaar van gebrek aan Contanten bloot te jlel-
ten, maar dezelve integcndeeiin Jlaat te hou-
den, om de bencodtgde nieuwefpecien te kon-
nen aanmunten"^. en ïvat middel zou 'er zyn,
om de Muntfpecien , door de gebeele Repu-

rx. DEEL. A 2 biyk.
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btyk, op eenen egaaten voet van gehalte en

evaluatie te brengen, met dien effecte , dat op

alle de munten , by aanhoudendheid, zoo gou-

den als zilveren Jpecien tot de gejiatueerde of
noch te Jiatuepren gehalten en evaluatien zou'

den konnen aangemunt worden ?

DOOR

CORNELIS ZILLESEN.

§. I.

V olgens deze Vraag, zyn de Staa-

"ten van Zeeland, ter voorkoming van
. gebrek aan Contante Penningen , ge-

noodzaakt geweest den Zilveren Du-
caat of Ryksdaalder met de gedeelten

van dien, van 50 tot 51, en eindelyk

tot 53 Huivers binnen hunne Provincie

.te verhoogen en gangbaar te ftellen,

tot aanmerkelyke Ichade voor de In-

gezetenen der Provincie Zeeland door
den nadeeligen Wisfelcours uit dezs-

verhoocring voortkomende, en waar-

omtrent door het Zeeuwich Genoot-
fchap der Wetenfchappen gevraagd

word?
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word
:
— Hoe die fchade voorteko-

men; zonder de Provincie Zeeland aan
fevaar van gebrek aan Contanten
lootteflellen, maar dezelve integen-

deel in flaat te houden om de benoo-
digde nieuwe fpecien te konnen aan-
munten. — En eindelyk hoe men de
Muntfpecien door de geheele Repu-
blyk op eenen egaalen voet van ge-
halte en evaluatie zou kunnnen bren-
gen &c.

Ik zal in het beantwoorden dezer
vraag, ingevolge het.Programma van
net Zeeuwsch Genootfchap van den
Jare 1778 alles affnyden, wat niet di-
rect tot het antwoord dezer vraag be-
hoord, en daarom my alleen bepaa-
len, tot dat gene, het welk men on-
vermydelyk diend te melden, wil men
de fchade in dezen grondig kennen ^i

en zulke hulpmiddelen vinden, die
aan haar einde zullen beantwoorden.

Wat Wisfel is ? hoe een bloeiende.'

^3 Ac-
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Active handel gepaart met publyk cre-

diet, een voordeelige cours, en een

Ichadelyke pasfive handel en ilegtcre-

diet , een nadeelige cours maakt, en

wat Pari, en de wezendlyke en inge-

beelde munt der handeldryvende lan-

den is, weeten alle die den koophandel
beoetFenen, en komt ook ter dezer za-

ke niet te pas. Het voornaame dat wy
alleen hierte onderzoeken hebben , zyn
de nadeelen , die fpruiten uit het ver-

hooaen der muntfpecien boven de in-

nerlyke waarde. . .{^

S' 4'

Het is bekend, dat byzonder de
handeldryvende Landen, om de moei-

lykheden die 'er ontftonden van waa-

ren tegen waaren te verruilen , al

vroeg in plaatfe der verruiling, de drie

metaalen van Goud, Zilver en Koper
hebben gebruikt om geld van te flaan,

ten einde tot een merkteken te dienen

in den koophandel , om de waaren
voor te koopen , waarom ook ter

meerdere geloofwaardigheid het gang-

baar geld met het ilempel van den

Wetgever bekragtigd wierd, ten ein-

de
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de alle bedrog in den handel voorte-
komen.

ö. 5.

Dit gangbaar geld in ieder Land>
word even als de deugdzaamheid der
koopwaaren, by de üitlanders gefchac
naar zyn innerlyke waarde, en wel
naar het gewigt, en grootfte graad van
zuiverheid, waar voor die metaalen
-vatbaar zyn; 20 dat of fchoon de Wet-
gever zyn munten verligt in gewigt,
vervalstof verhoogd boven haar inner-
lyke waarde, en de magt heelt zyn
onderdaanen te noodzaaken om dezel-
ve tot die bepaalde prys te ontfangen,
zo kan hy daarom den Uitlander niet
dwingen , om ze in cas van Wisfel

,

hooger aan te neemen, dan ze inner*
Jyk waard zyn. Neen! vreemden,
(aan die wetten niet onderworpen) ge-
ven aan die ligtere, vervalste of ver*
hoogde muntfpecien , een waarde

,

naar het gewigt, gehalte of fynheid
van het geld, zonder zelfs eens te ree-
kenen de metaalen (waar mede dit

geld vervalst is), en die evenwel me-
de een innerlyke waarde hebben,
doch die in dezen niet geteld worden,

^4 §.6,
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De voornaamfte handeldryvende
Landen , en wel byzonder die van Eu-
ropa, hebben eene zekere evenredig--

heid, tusfchen de waarde dezer drie

metaalen vastgefleld , ten einde zy
hunne muntfbetien zouden kunnen be-

houden, wyl anders de evenredigheid
verbrooken wordende , en by voor-

beeld het Zilver by hun in evenredig-

heid waardiger dan het Goud zynde,
de üitlanders hun het Zilver toe , en
het Goud uitvoeren zullen; en omge-
keerd , het Goud in evenredigheid
waardiger dan het Zilver ftellende

,

zal hun het Goud toe, en het Zilver
uitgevoerd worden, tot verlies der In-

gezetenen , en voordeel der vreem-
den, welke laatften dan juist winnen,
het geen de eerlle verliezen. f.^i'-feiJJoch

deze evenredigheid is niet altoos dezel-

ve geweest; in de 14 Eeuw was de even-

redigheid van het Goud en Zilver als

I tot 10 , de twee volgende Eeuwen
als I tot II , vervolgens in de 17 Eeuw
omtrent als i tot 141, en eindelyk in

de 18 Eeuw omtrent als i tot 15, maar
in C/jim en verdere Oosterfche Lan-

den,
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den, alwaar het Goud overvloediger

dan het Zilver is , ftaat de evenredig-

heid tusfchen het zelve als i tot 10,
waarom men ook geen Goud, maar
wel Zilver daar naa toevoerd.

ö- 7.

Om dat nu door de Kunstwerkers,
Goud- of Zilverfmits , s'Lands mun-«
ten niet zouden in de fmeltkroes ver-
fmolten worden, zo hebben de meeste
verflandige Vorften , of Gemeenebes-
ten, voor de kosten der munt enz.,
de muntfpetien iets hooger gefield

,

dan haar innerlyke waarde , ten einde
gemelde Kunstwerkers, Goud- of Zil-
verfmits niet dan tot hun nadeel, de
munten konden verfmelten.

5. 8.

Dit aangehaalde, by $. 5, 6, en 7,
het voornaamfte zynde, dat nopens
het geld, (betrekkelyk tot de vraag,)
in deze te pas komt, zo zal de orde
vereisfchen, kortelyk aan te toonen,
iwat nadeeelen in de Wisfelcours ont-

-^5 ftaan.
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ftaan , indien men het geld boven zyn
innerlyke waarde verhoogd.

S- 9.

Het is bekent, dat de Wisfel, een
overwyzing of overdragt is, van we-
derzydfche fchulden , die de handel-

dryvende Landen., onderling, door
koopliandel of anderzints verkrygen;
welke fchulden zy door middel van
Wisfelbrieven met den anderen ver-

reekenen , waar door ze dan de kosten
fpaaren , van het overmaaken der
muntfpetien , met de gevaaren daar

aan verknogt, en de moeilykheden
ontgaan, om over en weder, met by
hun ongangbaare munten eikanderen
te betaalen ; door welk middel , dan

^ ieder Land zyn muntfpetien kan be-

houden ,
(ten minilen zo verre de Ba-

lans des Koophandels zulks toelaat),

want deze een voordeele zynde, geeft

vermeerdering, en ten nadeele, ver-

mindering van Geld, om reden, dat

de Wisfel niet anders doet, dan fchul-

den tegen fchulden vereffenen, en de
meerdere fchulden, die het eene Land

bo-

I
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boven het andere heeft, altoos in Geld
of ongemunt Goud, of Zilver moeten
betaald worden.

ö. 10.

Alle Landen, welke hun Geld bo-
ven de innerlyke waarde verhoogen,
moeten noodzaakelyk in cas van Wis-
fel , met vreemden ,

grootelyks ver-

liezen ; om reden , dat men Wisfeld
waarde tegen waarde, of een wezend-
lyke tegen een ingebeelde munt , en
welk laatlte, de fom is van een zeker
bepaald getal van muntfpetien , van
wier innerlyke waarde, de prys af-

hangd die men daar tegen verwisfeld;

dierhalven, zo dra het geld boven zyn
innerlyke waarde verhoogd word,
moeten de onderdaanen van zodaanig
Land , daar deze verhooging plaats

heefn, by elke verw'nfelwg met vreem-
de , alleen de fchade van dit ver-
hoogde geld dragen , waar door zy
noodwendig in hun handel minder
kunnen winnen, dan zulke Landen,
wier geld naar zyn innerlyke waarde
gangbaar is , te meer wyl gemeenlyk
de koopwaaren, dagloonen^ en wat

ver-
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verder daar toe behoord , mede in

evenredigheid van het verhoogde geld
in prys toeneemt, het gene de ge-
fchiedenisfe van andere volken in dier-

gelyke gevallen heefc bewezen, en de
ondervinding in dezen zulks beves-
tigd. — Ja! wil men al eens om die

merkelyke fchade in de Wisfel te ont-

gaan de nabuurige Landen of Provin-
tien, byzonder wier muntfpetien by
elkander gangbaar zyn, dit verhoogde
geld tot betaaling van fchulden op-
dringen , dit is maar voor eens , by
vervolg moeten de Ingezetenen, daar

die verhoogde muntfpetien gaan, dit

weer betaalen , door dien in 't ver-

volg, hun de koopwaaren, zo veel

duurder worden aangereekend, als dit

verlies op het te ontfangene geld be-

draagt. — Vreemde fchuldenaaren

,

bedienen zich ook, van dat tydflip op

welke men de miinte verhoogd, tot betaa-

ling hunner fchulden , met genot der

winst, van het verhoogde, tot fchade.

der Inwoonders , alwaar de munt ver-

hoogd is. — Ik zoude hier noch wel
meerdere nadeelen kunnen opnoe-
men , die hier haar oorfprong uit nee-

men, maar alzo deze niet direct tot de
vr: ag



HET MÜNT-WE2EN. J3

vraag behooren, zo wyze ik liever den
weetgierigen lezer, tot het 8 en 9
hoofdftuk van het 2 deel, des werks:
Het begin opkomst en voortgang des
koophandels, gedrukt te Utrecht by
H. Spruit, en P. Haanenbrink 1771,
alwaar men deze ftofFe, zeer keurig ea
oordeelkundig zal behandeld vinden. -
Want het behoeft ge*en verder be-
toog, dat de Zeeuwen in de Wisfel-
cours telkens verliezen; Neen! de
cours op Rotterdam en meer andere
plaatfen bewyst dit overvloedig; 't is

waar! daar kunnen wel eens tyden van
het Jaar komen , byzonder als de Zee-
landfche O. Ind. Comp. haare openbaa-
re Verkoopinge doet, dat mep dan ee-
nige verandering in de cours ziet; doch
dit komt dan uit oorzaaken, datde^or-
terdammers , of andere plaatzen , op
die tyden een nadeelige balans met de
Zeeuwen hebben, waar door dan de
Wisfelcours , minder nadeeiig voor de
Zeeuwen word.

ö. IT.

Dat nu deze fchadens welke de In-
gezetenen der provintie Zeeland ly-

den
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den in hunne Wisfelcours , grooten-
deels komt uit de verhooging van haa-
re Zilvere Ducaat of Ryksdaalder, die

innerlyk maar 50 fluivers waardis, en
welke door de Staaten van Zeeland tot

53 fluivers is verhoogd, zal niemand
des kundig ontkennen , waarom het
ook niet noodig oordeel dit verder te

betoogen. — Maar de vraag van het
Zeeuwicb Genootfchap , met aandagt
inziende , blykt het dat de Staaten van
Zeeland y tot voorkoming van gebrek
aan Contante Penningen, geoordeeld
hebben die verhooging te moeten
doen. — Dierhalven zal men midde-
len van redres opgeven, die de opge-
geve nadeekn in llaat zyn weg te nee-
men, zo is noodzaakelyk te onderzoe-
ken wat wel de voornaame oorzaaken
zyn, die aanleiding geven tot vervoe-

ring der muntfpetien.

ö. 12.

Onder deze ilel ik, — Eerflelyk,

indien den handel over het geheel ge-

nomen meer Pasfief of lydende , dan
Actief of ^^erkende word , waar door
men dan aan de vreemde handelaars,

naar
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naar §. g. de nadeelige balans in geld

moet betaalen. — Ten 2. Wan-
neer de Ingezetenen aan de Uitlanders

liun geld op Interest zetten. — Ten 3.

Wanneer het geld, (zonder eenige
remedie) , volgens zyn zuivere gehal-

te , word uitgegeven , dan word het
geld, volgens 5. 7. door de kunst-
werkers in de fmeltkroes geconfu-
meert , of tragten Uitlanders in den
Koophandel het tot zich te trekken. -

En eindelyk ten 4. Als men de vastge-
ftelde evenredigheid , tusfchen het
Goud en Zilver verbreekt, met ge-
volg zo als by §. 6. heb aangewezen.

§' 13.

Dit opgegevene in het voorige $, de
voornaame

,
oorzaken zynde , tot uit-

voer van Geld, en gebrek aan Con-
tanten, zo valt het onderzoek, welke
van deze 4 oorzaken , wel voornaa-
mentlyk aanleiding hebben gegeven,
dat de Staaten van Zeeland om gebrek
aan Contanten voor te komen , hun
Ryksdaalders hebben moeten verhoo-
gen. — Myns bedunkens zyn het de
2 eerlle opgegevene oorzaaken van

§. 12,
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$. 12. wantdaar de Koophandel van de
Provintie van Zeeland , het grootfte

gedeelte van deze Eeuw, meer Pas-
sief dan Actiefis geweest, zo dat men
in veele gevallen, in plaats van eige of
vreemde producten naa^buiten s'Lands
te vertieren, veeltyds contant geld
tot den inkoop van de noodige behoef-
tens heeft moeten gebruiken , als bly-

kende dit verval van handel, byzonder
uit het Advis van de Admiraliteid van
Zeeland , aan haar Hoog Mog. in den
Jare 1752 ingeleverd, over de midde-
len van redres in den Koophandel (a);

dus moest 'er noodwendig om het na-
deelige flot in de balans van den Koop-
handel te voldoen, Jaarlyks veel Geld
ter betaaling uitgevoert worden. Ja!
hier komt by, dat de O. Ind. Comp.,
mede Jaarlyks veel Zilver geld confu-

meert , om dat het meeste van dien

handel met contant Zilver geld gedaan
word, naardien het Zilver in ü. Ind.

in

fa") Zie dit ook nader betoogd, by d'Heer p.

PAULUS, verklaaring der Unie (laatfte druk) 2 deel

p. 219 alwaar gezegd word, dat Zeeland 2SiX\. Hol-

land ruim tweemaal zo veel betaald, als van ont-
vangt, enz. Ergo, dit in geld betaald moetende
worden , zo vermeerderd hier door de uitvoer

van geld.
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in evenredigheid waardiger dan het

Goud is §, 6. — En wat het 2 be-

langd > ^o is genoeg bekend, dat de
Ingezetenen van de Provincie van ^ee*
land , daar veel gegoede Inwoonders
zyn , 20 wel als alle andere Ingezete-
nen der Nederlandfche Provintien

,

mede fterk geinteresfeerd zyn, in de
buitenlandfche Geldnegotiatien , en
welke Geldnegotiatien nu binnen 30
Jaaren in ons Land zodanig zyn toege-

nomen , dat men thans het beloop
daar van fchat op vyftien honderd mil-

lioenen guldens : dierhalven dit opge-
gevene overwegende, ontdekt zich ras

de oorzaak van den uitvoer der Con-
tanten uit de Provintic van Zeeland;
want de s'*^ opgegevene oorzaak tot

uitvoer van Contanten, heeft altoos in
dezen geen plaats, en de z^^" oorzaak
zou eer naar §. 6, (zo *er uit hoofde
van de 1"^ oorzaak geen te fterke uit-

voer was) , het Zilvergeld in Zeeland
doen vermeerderen, om dat het bo-
ven zyn innerlyke waarde verhoogd is.

S- 14.

Dus kome ik gevolglyk tot het laatile

k
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gedeelte der vraag, om naamentlyk
een middel aan te wyzen, waar door
de Ingezetenen van Zeeland , hun na-

deel in de Wisfelcours herfleld , —
hun gebrek aan Contanten voorgeko-
men, — en de Muntfpetien door de
geheele Republyk , op een egaalen

^
voet van gehalte gebragt wierde.

S. 15-

Het middel van herftel aangaande
de nadeelen in de Wisfelcours , (zo
verre het verhoogde geld aangaat),

is niet anders te verbeteren, dan dat
de Staaten van Zeeland, de Zeeuwfche
Myksdaalders met de gedeeltens van
dien, zo veel verlaagen, dat dezelve
met het Hollandfche hankgeld niet mer-
kelyk verfchilt , en wel zo , dat men
de Remedie, even als de Hollandfche

munt, indiervoegen ftelt, dat de Kunst-
werkers , Goud- of Zilverfmits , niet

dan tot hun nadeel de munten kunnen
verfmelten , door het welke dan de na-

deelen voor de Ingezetenen van de
Provintie van Zeeland, (in dit cas) in

de Wisfelcours zullen worden wegge-
nomen

, ja, hier door zullen ze niet

- -
, meer
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tneer die fchaden lyden in den Koop-
handel, dat hen de goederen in dezel-

ve met nabuurige Provintien , (aan

wien zy hun verhoogde geld in betaa-

ling geven), ftilzwyge.d zo veel hoo-
ger worden aangerekend , als juist dat

verhoogde geld bedraagd,

Ö. 16.

Om nu het gebrek aan Contanten
voor te komen , is geen ander hulp-
middel , dan dat zich de Ingezetenen
van de Provintie van Zeeland , in alle

deelen, meer en meer beyveren, om
den Activen handel te doen aanwasfen,
en den Pasfiven te doen verminderen,
ten einde een voordeelige balans in
den Koophandel te krygen , waar,
door het contante Geld in plaats vaa
anders tot betaaling der nadeelige ba-
lans uitgevoerd te worden, dan van
tyd tot tyd zal vermeerderen , tot
groot voordeel van s'Lands Finantien,
en welvaart der Ingezetenen; en voor-
al, ddit Zeelands , zo wel als Neêrlands
andere Ingezetenen , zich niet meer in-

teresfeeren , in üitlandfche Geldnego-
tiatien, die aan de Geinteresfeerden in

B 2 de-
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dezelve , en aan Neêrlands Koop-
handel, 20 veel fchade hebben toege-

bragt , en waar van de gevolgen noch
meerder te dugten zyn. — Want om
het Geld in prys te verhoogen, dat
bewezen heb tot betaaling van een na-
deelige balans in den Koophandel,
met deze of gene Uitlanders , volftrekt

noodig is uitgevoerd te worden, (daar
van moet ik met eerbied zeggen) dat
zodaanige hulpmiddelen noch erger
zyn dan de kwaal (b).

5. 17.

Eindelyk kome ik tot het laatfte ge-
deelte der vraag , naamentlyk om de
Muntfpetien door de geheele Repu-
blykop een egalen voet van gehalte te

brengen. — Dit laatfle volgd dan van
zelfs uit myn opgegeven middel van
herflel by §. 15, en is ook noodzaake-

lyk

(b) Even zo abfurd is ook het hulpmiddel, daü
Kei?er Karel de 5, en meer andere Vorften hier
tegen gebruikt hebben. — Naamentlyk om aan
hunne onderdaanen te verbieden den uitvoer
van Geld of Muntmetaalen, — Her gene even
7,0 veel is, ais of een Souverain aan zyn Onder-
daanen verbied, om het nadeelig Saldo van de Ba-
lans des Koophandels niet te voldoen aan vreem-
delingen.
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lyk, dat de Munten van de Vereenigde
Provintien , zo naa mogelyk , gelylc

zyn, naardien ze fchoon ieder Pro-

vintie wel fouverain op zich zelve is,

nogthans met den anderen maar één
lichaam van Staat uitmaken. — Na
leert de bevinding in de Wisfelcours,
dat men in dat cas de Provintie van
Holland f wel tot een voorbeeld van
naavolging mag neemen; dierhalven,

alle Provintien hun munten in gehal-

ten, gelyk met die van de Provintie

van Holland ftellende , zo zoude ieder

Provintie zyn eige munten behouden

,

(zo verre zulks de balans van Koop-
handel toeliet,) en in ftaat zyn, zo
veel aan te munten, als tot den nood-
zaakelyken omloop van Geld in ieder
Provintie volftrekt noodig wierd be-

vonden, dewyl de coijrs van de Wis-
fel niet merkelyk tot nadeel zynde,
de Ingezetenen van ieder Provintie,
liever hunne wederzydfche fchulden,
over en weder, met Wisfels zullen

vereffenen, dan dat ze hun contante
Gelden aan grootere gevaaren , en
meerdere kosten tot overmaaking
bloot flellen.

B z §, i8.
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§. 18.

Waar mede ,
(zo kort my mogelyk

was) , deze vraag beantwoord hcbben-
dc;, zo v/enfche dat andere noch bete-
re middelen van redres zullen opge-
ven, teekenende onder de Zinfpreuk
en Wensch

:

ZEELANDS WELVAAREN.

i' .

^ SR

ANT'
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JACOBÜS MAREEüTV, junior.^

^ ^ ^
•T^ "Vvr ^

.iVjl eermaal de pen gevoerd hebben-
de, om aan dit zoo gewigtig, als va-

derlyk oogmerk, van het Mensch-
en Vaderlandslievend Genootfchap te

Vlisfmgen , eenigermaate te beant-

woorden; thans in vertrouwen, dat de
oorzaaken van 't nadeel, dat Zeelands
Ingezetenen door 't verfchil in de Eva-
luatie der Geldfpetie ondergaan , by
vorige Antwoorden overvloedig zyn
aangetoond; — dat zoo wel het on-

uitvoerlyke als ongenoegzaame van
eenige, in zig zelfs ander? toereikende,
middelen ter herOiellinge, by het ver-

ligt Genootfchap zal zyn beiloten; —
i^ 4 zoo
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200 fchiet my , by nader overdenking,
thands overig, om, ingevolge de waa-
re bedoe'ing van het Üenootfchap in

het opgegeven Programma , eenige
aanmerkingen omtrent hetzelve, en
eenige middelen ter verhoeding van
Zeelands nadeelen , ter beantwoor-
ding van de beide Programmata , aan
deszelfs fcherpziend en onpartydig
oog bloot te leggen.

Betreffende het eerstgenoemde, de
Motiven of beweegredenen der Ed,
Mog. Heeren Staaten van Zeeland,
tot de fuccesfive verhoogingren van de
Evaluatie des Zilveren Ducaats ; deze
^yn , nog kunnen gevoegzaam zyn

,

het voordeel van de Financien dier Pro-
*Dincie, — Deze fteiling is reeds voor-

y lang, zoo mannelyk als naauwkeurig

y» afgepleit> door een aanzienlyk en ge-

fy^ gecrediteerd Staatsman, een altoos ge-
trouw Vaderlander, dat het overbodig

Zff iets meer aan te voeren ten betoo-
ge eener vlak daar tegen over ftaande
ileiljng, dat het niet anders dan het ge-
vaar voor, en reèel gebrek aan Con-
tante Penningen geweest zy « die hun
Ed, Mog. tot drie iterative keeren ge-
noodzaakt hebben^ om dezen Nego-

7

tie-
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tiepenning binnen hunne Provincie,
telkens één ftuiver in Evaluatie te ver-

hoogen.
Die geen vreemdeling is in 's Lands

Gefchiedboeken en eene omtrent ten
Jaare L162 uitgekomene en alles beflis-

fende Memorie, door een Man, der
^aaken door en door ervaaren; — Die
daar en boven toegang heeft tot de
Notulboeken der Staaten van Holland,
Zeeland en der Algemeene Staaten,
zal, op 5 Augustus 1672, nopens de
eerfte verhooging, op lo September
1672 gefchied, vervolgens ten Jaare
1Ó86, 1689, 1690, 1691, 1^92, 1694,
en verder, by de Inftantien der
Zeeuwfche Provincie , aan die van
Holland en d'overige Provinciën

;

voorts ten Jaare 1747, omtrent de
tweede verhooging , op ^2- October
1747, i^et voorkennis van zyn Doorl.
Hoogh. Glor. Ged. gefchied, zal uit
alle deze egte bronnen, ten dugtig-
ften overtuigd worden , dat niets dan
de dringendïle noodzaak , maar geen-
fmts het voordeel der Financien , de
dryfveer van Zeelands Staaten, tot
cene , anders zoo onaangenaame ver-
andering, geweest zy ! — Het voor-

do 5 deet

i
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deel immers dat iedere byzondere Proi
vincie uit eenigen algemeenen Nego-
tiepenning trekt , bedraagt , volgens
vastgeftelde Muntorder , flegts het
dubbeld van het geene der. Generali-
teit uit denzelven toekoomt , zynde
aan Sleifcbat , ten behoeve van de Provin^
cie alwaar de Penning verarbeid wordt ^

voor ieder Mark fyn Zilver één ftuiver

en aan Sleifchat , zyr>de een beeriyk

JRecht , ten behoeve van de Generaitteit

,

een halve dito of vierentwintig Myten. •—

Volgens Aitzema , 39 Boek, bladz. 598
en '599. — .

. Betreffende de Middelen,
om de aanmerkelyke Schade die de In-

gezetenen van Zeelands Provincie,

door den voor hun nadeeligen Wisfel-
kours lyden, voor te komen, zyn on-

der anderen, voornaamlyk by my in

aanmerking gekomen,deze navolgende.
Vooreerst zulke, die binnen deze

Provincie zelve voor handen zyn.

Ten tweede zoodanige, die door al-

le de Provinciën gemeenfchappelyk,
zonder iemands nadeel, zyn in 't werk
te Hellen.

Betreffende 't eerlle foort, zyn
Ten T. "De eenige en voornaame

ij^
Middelen, om den Uitvoer van het

i: >^ Ge:
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yy Gereede geld te beletten , gelegen in

„ het maatigen van de weelde en van de

5^ dolle drift na buitenlands gemaakte

„ Stoffen, enz". Üeze, offchoon door
den beroemden Hertog de Noailles ten

Jaare 1
7 » 8 ^ in een ander opzigt , tot

Zjn Vaderland, aangevoerd, kunnen
veel in ons geval dienen ; want het is

een algemeen betoogde waarheid, hoe
meer ruwe onbewerkte Stoffen, van
welken aart ook, in eenig Land inge-

voerd worden, (zoo dit Land dezelve
niet opleevert) om in hetzelve ver»

werkt en ten gebruike toebereid te

worden, hoe meer men gevolglyk den
Uitvoer van gereed Geld voorkomt;
of, dat hetzelfde in de zaak is, hoe
meer voordeelig, voor dit zelve Land,
de cours van de Wisfel loopen moet:
en hoe veel kan Zeeland hier in niet,

tot voordeel zyner Ingezetenen toe-

brengen ? Hoe veele Fabrieken zouden
'er nog kunnen worden aangelegd? Hoe
veele reeds verflorvene niet op nieuw
aan den gang gebragt, vooral wanneer
men de kunst van Spaarzaamheid en
Yver, zynen Nabuur, die in dezen
tot onze fchade gelukkig blyft flaagen

,

jjvist aftezien en wilde naarvolgen?
Oa-

\
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Onder deze Fabrieken, vooral de
zulke , die by de Vreemde Natiën in

byzonderen trek zyn , als de Rafina-
dery van Suikeren enz. aantekweeken,
zoude een dubbel voordeel aan den
Zeeuwfchen Ingezeten opleeveren

,

het zoude hem befpaaren
_,

behalven
het Tranfport der Goederen, ook het
verlies van 2 per Cento op het Loon
der Fabryke; terwyl het hem de voor-
deelen derzelve, door de Commisfien
van Vreemde Natiën, zoude in den
fchoot florten.

Ten 2. Men bebouwe zoo veel
mogelyk, den nog hier en daar, ook
in Zeeland, onbebouwd liggenden
grond! ware 't niet moogelyk de ge-
woone voortbrengfels van Zeeland,
naar alle aangewende vlyt, uit denzel-
ven te trekken; als dan te beproeven
-welke, en inzonderheid Uitlandfche,
dezelve door de reeds beproefde
Kunstbewerkingen geholpen, zoude
konnen opleeveren? De bekroonde
Verhandehngen der Hollandfche Maat-
fchappy der Wetenfchappen te Haar-
lem , flrekken ten bewyze der moge-
lykheid , en geeven te gelyk de, on-
waardeerbaarile handleidingen, om in

dit
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dSt gewïgtig onderzoek , gelukkig te

flaagen! Men zie in het 19 deel, ifte

iluk bladzyde 161 tot 278. — Hoe
onze fchraale Hei en Vroongronden
nuttig kunnen worden door bereiding,

ook met Asch, die men niet behoorde
buitenlands te verzenden , waar dezel-

ve 10 ftuivers per kleine ton waardig
is, maar op onzen eigen grond zoo
wel als de Mest , kon gebezigd wor-
den , om denzelven vrugtbaar te maa-
ken, is te zien in die Verhandelingen
81le deel, 2de fhik, en inde nieuwe
wyze vanLandbouwen, door denHee-
re Camper, 3de ftuk, bladz. 295 enz.

Ten 3. Men behoore in Zeeland,
meerder Koopwaaren, daar reeds van
Oost en Westen aangebragt op te fta-

pelen, ten gerieve zoo wel van Bui-
tenlandfche Kooplieden , als van In-

landfche Handwerkman en Winkelier,
en deze laatstgenoemde behooren dan
ook Vaderlandsgezind genoeg te wor-
den , om hun gerief by deze grooter
Kooplieden, binnen hun eigen Pro-
vincie, by alle mogelyke gelegenhe-
den in te koopen; om door dit middel,
den Wisfelkours van 2 a 2| per Cento,
die op den Inkoop in de andere Provin-

ciën
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cien natuurlyk valt, te befpaaren, of
tot voordeel van hem en zynen mede-
ingezetenen te doen verflrekken.

Hier door aangemoedigd, zouden
Zeelands vermogende Kooplieden
ook gaarne hunne Penningen , ten
grooteren voorraade van allerhande
Koopwaaren aanleggen; ja ook meer
gelegenheid zoeken en vinden , om
aan vreemde Natiën, van dezen voor-
raad te verkoopen. Terwyl dus de
^ctive Koophandel zoude bloeijen
tot voordeel der Provincie, zoude ook
door denzelven , het gereede Geld
binnen die Provincie wederkeeren

,

of, dat hetzelfde is, de balans des
Wisfelkours , ten voordeele van die

Provincie doen daalen. — Ja, werd
men van vreemde Natiën Geremit-
teerd , in Traittes binnen Holland be-
taalbaar, als dan zoude men binnen
deze Provincie genieten het voordeel
van 2 a 2i per Cento op den Wisfel-
kours.

Ten 4. Men behoorde den tyd der
Voorbetaling wegens de Oost- Ind,

Comp. Verkoopingen ter Kamfer Zee-
land, zoo veel mooglyk te bekorten;
althans niet langer uit te ilrekken, dan

aan
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aan een der andere Kamers gefchiedt. -

Hier door zoude het gereede Geld van
Holland hier Ipoediger moeten wor-
den overgemaakt: dit niet zo gemak-
lyk kunnende gefchieden ; zouden na
de Expiratie van dien tyd der Voorbe-
taling , nog grooter fommen dan ge-

woonlyk moeten worden gerembour-
feerd , gevolglyk , om dat dit , of in

gereed Geld, of in Wisfelbrieven,
naar Zeeland moet worden overge-
maakt; Of dat men van Zeeland daar
voor op Holland Wisfel trekt, om al-

daar te betaalen; hoe dit gefchiede,
de Wisfelkours zal des te langduuriger
laag, en dus minder nadeelig voor de
Ingezetenen van Zeeland moeten
worden.
Ten 5. Men behoorde binnen Zee-

land alle poogingen aan te wenden

,

om zoo wel den Act'wen als den Pasji'

ven Koophandel , met alle mooglyke
vlyt , uit te breiden ! de Act'we be-
flaande in eigen Lands Producten , of
in de, van andere Landen ruw inge-

. bragte, maar in zyn eigen Land nader
bewerkte Stoffen of Koopwaaren, aan
vreemde Natiën te verkoopen ! Deze
Active Koophandel een aliervoordee-

lig-
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ligfte zenuw voor den Staat ^ en voor
elk byzonder Ingezeten, verdient ze-

ker! de onafgebroken oplettenheid de-

zer Provincie ; want al het voordeelige

van den Pasfiven Handel koomt in

geen vergelyking by dat geene , dat

uit den ^dctiven Handel voortvloeit

;

het zy deze op zig zelven befta, of
met den Pasfiven Handel vereenigd

zy ; zoo dat men Goederen of Koop-
"waaren binnen Zeelands Provincie, in

de eerfte hand berustende, met eigen

fcheepen vervoere, naar Engeland,
Vrankryk , Spanje , Portugal , naar

Sweeden, Deenemarken en Rusland;
en van de genoemde Landen in Retour
aanvoere, de meest benoodigde Koop-
waaren , om die vervolgens in deze

Provincie te verkoopen en op te ftape-

len door vermogende Kooplieden

,

welke dan, uit dezen Pasfiven Handel,
wederom eenen voordeeligen Activen

Koophandel, naar het voorbeeld der

Aanzienlykfte Hollandfche Kooplie-

den zouden kunnen {lichten; en door
wederzydfche correspondentien aan-

kweeken , tot een drie ja viervoudig

voordeel dezer Provincie , en van by-

na €lk byzonder Ingezeten vaa dezel-

ve.

I
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^ve; Want aldus zouden deze, eerst in

Retour aangebragte Koopmanfchap-
pen, weder met voordeel worden vei"-

tierd aan zodanige andere Natiën, die

of van dezelve niet voorzien zyn , of
dezelve, uit gebrek van Schet^pvaart,

of Landsgelegenheid , niet direct en
uit de eerfte hand konden haaien

:

Maar allervoornaamlykst zoude deze
Act'we Koophandel het voorname but

bereiken, dat men, door alle andere
middelen, vergeefs zoeken zal. Na-
melyk, hier door zou men ontwyken^
die anderzins gantsch onvermydbare
noodzaak, om voor de van elders Bui-
tenlands hier aangebragte Koopwaa-
ren betaaling te moeten doen binnen
Amfterdam , genoegzaam de eenige
en algemeene Wisfelplaats ^ waar
alle buitenlandfche Traittes , en dus
met oplegging van 2 k 21 per Centa
Wisfelfchade voor Zeelands Kooplie-;
den, betaald worden: Ook de fpecie/^

of 't gereede Geld , zoude dus be-
waard, en Koopwaaren zouden in be*.

taahng gebezigd worden.
Deze ingewortelde nooddwang , tot

betaaling met gereed Geld , en dat bin-

nen Amperdam, zal nieC eerder ophou-
IX, DEEL^ Q den.
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den, dan wanneer onze aanzienlyk be*
goedde Ingezetenen eens alle gevaa-
ren zullen getart, en doorgeftaan heb-
ben, welke de afgunst of naaryver
hun -berokkenen mogen, om hun, in

hunne hoogstloffelyke poogingen te

benaauwen of te dwarsboomen !
—

Maar, hoe zal men hier in flaagen? —
Hoe bereikt men dit toppunt van een
voorgefteld geluk en voordeel? —
Zeker 'er doen zig eenige zwarighe-

den op ! Moeilykheden , die alleen

door tyd en geduld, zyn te overwin-
nen ! Maar dat deze toch een waar
beminnaar zynesVaderlands nooit ont-

moedigen, zoo lang ze niet onover-
koomlyk zyn ! Dat wel ingerigte. poo-
gingen, wiskundig zeker, door 't ge-

wenscht gevolg zullen bekroond wor-
den, kan men niet vergen dat verze-

kerd worde door iemand, die het wis-

feivallige van al het aardfche, en eene
hoogere vrymagtige befteliing over
fietzelve erkent: Maar dat het niet al-

leen moreel mooglyk , maar zelfs

meer, dan waarfchynlyk zy, zoude in

veel byzonderheden, die in eene ver-

handeling van dezen aan, niet vereis-

fchen ontwikkeld te worden, konnen.
be-
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betoogd worden. Hy, wien 't waare
vuur voor 't belang van Zeelands
Koophmdel nog ontvonken kan ,

zal uit flaauwe fchetfen over deze Stof-

fe genoeg bevroeden, om zig een plan
ten opbouw van het vervallene. voor
den geest te brengen. — Althans hoe
veel voordeeliger het zy, de gereede
Penningen in zyn eigen Land ten
Koophandel aan te leggen, of zoo
men het onder het bewind van een an-
der zou wil) en uitzetten, dit dan te doen
op zoodanige vastigheden , die eene
dubbele en wederkeerige winst op-
leeveren moeten, en hoe veel nuttiger"

dit zy , dan deze Gelden aan te leggen
en uit te zetten, aan de allerwispel-,

tuurigfte en zelfs gevaarlyke Uitland-
Iche Fondfeuj dit weeten by bevin-*;

ding de Kooplieden dier aanzienlyke
Nabuurfteden , die, door vlyt en Ihe-
dig beleid , eenen byna uitlluitenden
Handel van veele onontbeerlyke Koop-
waaren hebben weeten te ontginnen j,'

en zig eigen te maaken. — Men zou
getrouwe

, geheel vertrouwde , in den
Koophandel voorzigtige . en diepèrva-
rene Mannen, kloekmoedige Zoonen
des Vaderlands en deszelfs belang ge-

C 2 hed.
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heel toegewyd, tot Correspondenten
moeten heenen zenden, naar die Ha-
vens cnStapelplaatfen, van welke men
zig , den voordeeligften Pasjiven , en
naar welke men zig, den winstrykflen
jfictiven Koophandel, op folide gron-
den, belooven kan.

Ten 6. Zoodanige Koophandel be-
hoort 'er gezogt en aangevangen te

worden , omtrent die hoogstnodige
Speciën , de byna algemeene Koop-
waaren der bekende Waereld, het
Goud en Zilver , dat uit de ryke
Mynen van Mexico en Peru naar Span'
je wordt overgezonden. Citkoomtin
de handen der Franfchen , Engel-
fchen, en Hollanders, die den gehee-
len Koophandel van Cadix , onder
Spaanfche naamen , in bezit hebben,
en hun eigen Producten, Manufactuu-
ren en Koopwaaren, daar voor, in rui-

ling , naar Jinierka zenden ; vervol-

gens worden deze Metaalen naar hun-
ne refpective Landen overgemaakt.

In dezen Pasjiven. Kooptiandel , be-

llaande in het magtig worden van Zil-

ver en Goud uit de eerlle hand; en om
deze Metaalen ook binnen de Zeeuw-
fche Provincie, en haare voornaamlle

Koop-
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Koopftad, in te voeren, behoort Zee-
land, het koste wat het wilde, deel te

krygen ; zoo wel als in den daar aan
verknogten Jlctiven Koophandel, be-

Oaande in het expedieeren uit Zee-
land, van ' allerhande Koopwaaren ,

die hetzelve ruim zoo wel, en zoo
goedkoop , als eene der andere Pro-
vinciën, uit de eerfte hand bezit, alsbe-

ftaande onder anderen in, i, Oostindi-

fche, als Peper, Speceryen , fyneOost'^

•ind. Cattoenen , zoo Witte als Inlands

geverwde , Zyden fcoffen, enz. —
2. Veel Vlaamiche Producten en Ma-
nufactuuren, welke om de nabygele-
genheid aan Zeeland, hier zoo goed-
koop als elders te bekomen zyn. —
.q. Veel Duitfche, Noordfche en andere
Uitheemfche Koopwaaren, welke door
een meer aangekweekte Navigatie en
Handel, van hier, even goedkoop,
dan van elders, konnen geëxpedieerd
worden. — 4. Allerhande Inlandfche
Producten en Manufactuuren, zoo die
der andere Provinciën , als uit de Lan-
den der Generaliteit, welker prys , of-

fchoon, geduurende het verfchil in den
Wisielkours, iets hooger in Zeeland,
dan elders zynde, egteV van weinig be-

C 3 lang
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lang jn dit opzigt is, en met den tyd,
door 't gelukken dezer onderneeming,
volkomen egaal alhier, als elders, ko-
men moet, -^ s. Zeelands eisen Pro*
Quctcn, de Graanen, m>aar vöorai de
"Witte boonen enz.; de ManuFactuuren,
;Uit deszelfs aangemoedigde Fabiieken,
vooral de fyne Lywaaten , uit eigen
Vlas, Inlands gefponnen, geweven en
gebleeki;. Zeildoeken, Pak- Zeil- en
Netten-garen , Kabels en Touwcrk
in één woord, alle Noodwendighe-
"den , die Jaarlyks uit deze Republyk
naar Spanje en haare voorname Han^?
delplaats Cad'ix worden heengevoerd,
en aldaar of vcrnegotieerd , of van
tdaar, op eene den Geintresfeerden, ip.

den voornaamflen Koophandel te 'dier

Stede, wel bekende wyze, verzonden
worden , door hunne vertrouwde Cor-
respondenten te Cüdix , pQrt Sl 31a-

ria, oïSevtUien, onder beheering vaq
de Spaanfche Navigamsn , tegen be-

hcorlyke Recepisfen , als hun eigen
toebetrouwd ; - en alzoo Jaarlyks iq

Vreedenstyd, of ora de 2 of 3 Jaaren,

in tyd van Oorlog, met de Gallioe-

nen , vertrekken naar Terra firma ,

C(?r//A"^^Ai^ en FortQ Bello , om aldaar

op
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Op de refpective Jaarmarkten, met de
Indiaanen, voor het van Pem , Lima
en Panama , medegebragt Zilver enz.
getrocqueerd , en tegen hetzelve aan
hun vernegotieerd te worden.

. Alle deze noodwendigheden (waar
van, des noods, eene nette lyst ware
op te geeven), zoo die in Spanje zel-
ve, als die ter verzending met de Gal-
lioenen als boven, en met de Vlooten
op Buenos ^yros , Vera Crux en Me-
xico dienen moeten; deze alle, kun-
nen zoo wel uit Zeeland dierect, dan
uit eene der andere Provinciën , der-
waards verzonden, en aldaar op gely-
kp wyze tot voordeel , zoo der aan-
zienlyke Kooplieden , die moeds ge-
noeg bezitten tot deze onderneeming,
als der Provincie in 't algemeen , ver-
negotieerd worden : zoo dat hoogst
te bewonderen is, dat zulks tot heden
niet ondernomen zy, of niet met allen
ernst, hoe eerder, hoe beter, zoude
worden

! — Want welke zwarighe-
den men zig, op eene nieuwe onder-
neemmg van dezen aart , voor/lellen
moge

, dezelve kunnen toch niet ge-
wigtig genoeg zyn, om op te wec^^en
de voordeden , die natuurlyk uit de-

C 4 zei-
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izelve, der Zeeuwfche Provincie moe^
te in den fchoot vallen! — Hier door
zal men, gewislyk uitwerken , al lever-

den alle de andere opgenoemde en on*
genoemde Koopwaaren geen ander
voordeel op, boven het gewoone, dat
pien het Zilver direct 2al trekken, uit

de eerde hand; — D^t men, gevolgd
.lyk , daar voor geen Wisfelkours op
Amfterdam, zal behoeven te betalen;

vermits uit het Product der Koopwaa*
.ren , van Zeeland naar Spanje geëx-
pedieerd, aldaar zelve, het Montant
van deze Metalen en der andere op hier

in Retour aajigebragte Koopwaaren,
zoude betaald worden; kunnende het
Saldo zoo wel in voor- als nadeel der
^eeuwfche Kooplieden uitvallen. —
Behalven dat Zeeland, op dezelfde

wys , als het voortyds Zilver van Span-
je trok, nu nog misfchien zoo wel, en
gelyk Holland dit weet te doen, zoude
konnen trekken! —

r

Het Zilver alzoo, direct, in Zee-
land ingevoerd, zoude aan de Zeeuw*
fche Kooplieden na genoeg gelyk in.

prys , als aan de Hollandfche Kooplie^
den te flaan koomen ; en zoude ge-

Vplglyk tot denzelyen Prys cburant.

1
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als die van Amfterdam , aan den Munt-
•meester konnen en moeten geleverd

^worden ; zonder oplegging van den
-Wisfelkours , die op den Inkoop van
iZilver te Amflerdam natuurlyk vallen

azoude y en die de Zeeuwfche Koop-
dieden ook, op hun hier eerst aange-
•bragt Zilver , buiten deze vaste be-
^paaling, zouden konnen profiteeren;

'Zelfs wanneer zylieden dat in Amfler-
dam verkogten ; terwyl zy als dan
Hollands Courant, of 2 a 2\ per Cento
Avans op hun Wisfel, voor deszel-

ven Montant , zouden konnen ontfan-

gen.

-Do^ deze Zeeuwfche Kooplieden
zouden niet boven den Prys-courant
van Amfterdam, voor het Mark fyn
Zilver, alhier van den Muntmeester
moeten ontfangen! Met dezen prys
zouden zy zig moeten vergenoegen;
•waartoe eene folide en vermogende
Asfociatie, met een uitfluitend Privile-

gie , tot den opgemelden Handel,
door den Souverein , of de Staaten
van Zeeland, voorzien, zeer faciel aan
te moedigen ware! te meer, daar dit

Chimericq verlies, of gemis van 2 a 2\

per Cento ; al terflond na de tweede on-

C 5 , der-
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derneeming van -ddzen aart, of in zeer
weinig tyds, geheel zoude moeten op«

houden. . Want werd het Zilver ea
Gpud, na^r,t)oyengemeLde Voorwaar-
den efl op j2jpodanig Privilegie , nu
,aan de Munt va-iT^Zeeland geleverd tot

2, 4 21 per Centó minder, dan het aan
dezelve voortyds te ftaan kwam, als

dan zal derzeiyer Muntmeester nu

,

.qven zoo wel, den gev/oonen Zeeuw-
fchen Ryksdaalder tot S2 iluivers kon-
-nen aanmunten , als dat hy voortyds
denzelven tot 53 duivers konde munr
ten, toen hy 2 a 21 per Cento Wisfel*
kours en de Vragt enz. op het Zilver

van A-nifterdam , daarenboven betaa-

len moeste. :

Ja , ook andere Grofzilveren en
Gouden Penningen, door de gantfche

Republyk egaal in gehalte en Evalua-

tie, konden J)1s dan ,op Zeelan ds mun-
te, by aanhoudendheid worden aange-

munt, tot algemeen voardeel en zon-

der gevaar voor gebrek aan Contan-

ten. — Want konde op die wys, de
•Zeeuwfcbe Munt altoos van het be-

Boodigd Zilver enz. in Zeeland wor-
den voorzien , zoo verftrekte zy eene

Fabriek^ die der. Provincie geen fcha-

de;
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de, en allen haaren Bedienden en Ar-
•beideren ;een zeker voordeel zoude be-

zorgen. — ja, wat zwaarigheid , al-

.fchoon dezelrve door dir middel, drie

of viermaal meer dan gewoonlyk, te

werken kree^ ? Doch veelligt zoude
haar werk , hier door , eerder vermin-
deren dan vermeerderen; vermits
door de verlaaging van den Zeeuw-
fchen Ryksdaalder, op de aangewezen
wyze, tüt 52 Huivers, de reden zoude
ophouden, die de Kooplieden der
andere Provinciën tot nu toe bewogen
had, om de Zeeuwfche Ryksdaalders
op te wisfelen , en met één lluiver op 't

ftuk Avans , naar Zeeland over te
maaken.
Daarenboven zoude dit het allerna-

tuurlykst middel zyn, om de andere
Provinciën te animeeren tot het ver-
hcogen van han Ryksdaalder ook tot
52 ftuivers; — en tegelyk, om als dan
ook in derzelver Relpecrive Munten,
nieuwe Ryksdaalders tot gelyke Eva-
luatie van 52 ftuivers aan te munten;
waar toe elke provincie in den haaren
als dan zeker zoude in ftaat zyn. —
Om dit ontwerp, dat van zoo veel

telang voor Zeeland is , om de Corr
res-
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•respondentie 'tot den Inkoop van Zu-
iver en Goud uit de eerde hand, en
-dus deze tot den kagften prys te be-
komen en binnen Zeeland in te bren-
.gen en af te lefeveren , wel te doen
ilaagen , zouden -zig zeker Moed en
Beleid dienen te vereenigen! - Moed,
om de eerfte onderneemingen van de-
^en Handel door te zetten ; ofichoon
dezelve veelligt, tegdnftand zouden
ontmoeten, enmisfchieri, in den begin-

ne, al het voordeel niet zouden aan-

brengen, dat men verwagten konde,
en by tydsvervolg wel opleeveren zou-
den : Maar dit is, nog zy immermeer

!

een genoegzaam^e reden , om daar van
af te zien , voor eene Provincie, welker
Ingezetenen misfchien Jaarlyks nog
meer dun Honderd duizend Guldens aan
Opgeld voor Wisfelbrieven uitgee-

ven, van het geen zy, boven het

Montant van haare Producten , in Hol-
land betaalen moeten. — Zoodanig
innerlyk verlies is immers ruim der

moeite waardig, dat men om hetzelve

altoos te verhoeden , in den beginne

aan deze onderneemingen een vry ge-

ringer, en al ware het zefs een aan-

zienlyk gedeelte van bovengemeld
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Jaat'lyh verlies opofFere ? — Dan

;

Kier moet eerst het Ys gebroken wor-
den , zal de Rivier voor 't vervolg be-
vaarbaar 2yn. —
Maar ook voorzigtig Beleid is 'er

hoodig, 200, om deze onderneeming
te doen gelukken, als om daaruit het
bedoeld voordeel, aan Zeelands In-
gezetenen te verzorgen ! — Een naar-
flig , getrouw , welbegoed , in den
Koophandel grondig ervaren, en al-

om Geaccrediteerd Ingezeten van
Zeeland, en aan deszelfs welvaart op
't naauwst verknogt , konde , op het
voorbeeld van andere voorname
Koopfleden , zyn Vaderland verlaa-
ten, om zïg te Etablisferen aan geene
kant der Zee; te C^^/>(by voorbeeld),
met genoegzaame Magt en Crediet uit
zyn Vaderland voorzien , konde hy,
voor zyne Commercieerende en Wel-
geasfocieerde Compagnie van Hande-
laaren, door den Souverein, met uit-

lluitend Privilegie voorzien , zyne
Commisfien uitvoeren: Waar tecren
hem eene toereikende Provifie , iiaar
gelang van, of een zeker aandeel in,
het Geëffectueerd algemeen voordeel
zyner Vaderlandfche Provincie , be-

hoor-
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hoorde toegelegd te worden ; terwyl

,

200 als reeds is aangemerkt, dezeHan-
deldryvendcCompagnie verbonden zyn
moest,om deze Metaalen, tegenAmfter-
damfchen prys, ookzoo veel benoodigd,

aan de Munt in Zeeland te verkoopen.
Vooronderftelt men nu eens, gelyk

tamelyk waarfchynlyk is, dat ten be-

hoeve van de Munt aldaar, federt de
laatste verhooging des ZilverenDucaats

tot 53 Huivers, nu iet meer, dan min-

der, egterjaarlyks benodigd zy, voor
één Mtllioen Guldens aan Wislëlbrie-

ven , het geen door dezen directen

Koophandel op Spanje enz., onnodig
zoude zyn in Holland te betaalen; hoe
veel laager zoude dit verfchil , in 't

Montant der Remifen, op Amfterdam
van Zeeland te doen , den Vv isfel-

kours niet doen loopen, ten voordeele

der andere Zeeuwfche Remittanten op
Amfterdam? — En werd de Zeeuw-
fche Ryksdaalder, als gezegd is, tot 52
ftuivers verlaagd, zal de Wisfelkours

dan niet veeltyds zyn beneden , al-

thans doorgaans niet boven Pari, ge-

lyk zulks voor den tyd der jongfte ver-

hooging tot 53 ftuivers gebleken is?

Zoo dan, 'er is mooglykheid, door
dus-
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dusdanige pfyswaardige onderneemin-
gen, om de Aanmerklyke Schade , die
de Ingezetenen der Provincie Zee-
land, door den nadeeligen Wisfel-
kours lyden, voor te komen! — Ja,
'er is kans genoeg, om dit tevens te
doen, zonder, Heze Provincie bloot te
ftellen aan gevaar voor gebrek aan
Contanten: maar dezelve in tegendeel
in ftaat te houden, om de benodigde
nieuwe Speciën te kunnen aanmunten!
Terwyl uit het betoogde ook blykt;,

dat 'er mooglykheidzy, om de Munt-
fpecien door de geheele Republyk,
op een egaalen voet van Gehalte en
Evaluatie te brengen, en dat met dien
effecte, dat op al de Munten dezer Re-
publyk ,- by aanhoudendheid , zoo
Gouden als Zilveren Speciën, tot de
geftatueerde of nog te ilatueeren Gt^
halten en Evaluatien zouden konnen
aangemunt worden.

Eindelyk , dit alles kon (naar het
tweede hoofddeel dezer beantwoor-
ding) ook volkomen worden geëffectu-:
eerd door alle de Provinciën, gemeen-
fchaplyk: -^ Het zy, door den Zil-
veren Ducaat, ook indenhaaren, tot
op 52 Huivers te verhoogen; vermits

de-
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dezelve even zoo ^eer in ftaat zyn, om
denzelven tot die Evaluatie van 52 Hui-

vers, als Zeeland om dien thans tot

die van 53 fluivers, aantemunten; —
Het zy/ dat alle de Provinciën in 't

algemeen , hoe hoog ook de prys
dier onontbeerlyke Metaalen ryzen
mogte, naar dien prys, gemeenfchap-
pelyk befloten en te werk Helden, om
alle Penningen, hoe genaamd, en van
welke Specie, gehalte en gewigte, te

Hellen en altoos te houden op eene
evaluatie, aan eikanderen volkomen
gelyk. — Zoo beknelle eens die ou-

de Eendragtsband de Lendenen der
zeven, aan elkanderens belangens op
't naauwstverknogte, volken!

Naar deze grondregelen werkende,
zal ook alle gevaar, voor gebrek aan-

Contanten, zoo in Zeeland, als door
geheel de Republyk, ophouden: Maar
ook geene der Bondgenooten zal des

anderens voordeelen , door Moed,
Beleid en Naarftigheid verkregen, im-

mermeer met een fcheel oog behoeven
te benyden.

Kweek Koopzorg aan, haal Munt-Metaalen^
Uw Frugt en P^lyt, moog die betaalenl

VER-
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FOLIO AND RO SMMI (*y^

DIENENDE TOT O PHELDE RI N O^

ZOO VAN Bet maaksel kn de saamen*»
STELLING DER DEELEN VAN DE BLOEM,
ALS VAN DEN ZUIGER DER VLIEGEN,
WELKEN DOOR MY HET MEEST

DAAR IN GEVONDEN ZYN.

DOOR

E. P. SWAGERMAN.

„ npoen ik in 't Jaar 1773 myne Ver-
P JL handeling van de Apocynum ver-

vaardigde, was myn oogmerk geen-
Cns, om eene naauwkeurige beêhry-
/^. DEELt A ving

e*) Hondsdood met de bladen van Grootmanj
bloed.
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ving te geven, van alle de deeleii

waar uit de Bloem is faamgefteld. Ik
heb dezelve , daar in , maar alleen

fchetswyze behandeld : dat is , ik heb
hunne gedaante, plaatfmg, en de ein-

dens waar toe zy in 't algemeen ge-
fchikt zyn, maar flegs gedeeltelyk aan-
geweezen , voor zoo verre zulks die-

nen konde , ter verklaaring , van het
door my toen ontdekte verfchynfel in

de Natuur: naamlyk, omtrent het ver-

moogen dat de Bloem heeft, in 't om
het leeven brengen van onderfcheiden
foorten van Vliegen; zonder nogthans
my te bepaalen, tot alle de verfchei-

den foorten; maar alleen tot dat foort,

welk daar in het meest gevonden word.
Van gelyke heb ik ook maar eene op-
pervlakkige, en geenfms veel vergroot-
te of naauwkeurige afbeelding gegee-
ven, van den Zuiger derzelven; de-

wyl het my toefcheen, daar mede, aan
myn voorgeflelde oogmerk genoeg-
zaam voldaan te zullen hebben. Her-
haalde befchouwingen nogthans, gaa-

ven gelegenheid, dat ik alle die by-
zondere deelen , tot de Bloem behoo-
rende, met meer naauwkeurigheid ga-

de floeg: en ook daar door tevens ge-

waar
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waar werd, dat eene meerdere ver-
grootte afbeelding, van ieder derzel-

ven , van nut konde zyn , zoo ter

kenniskryging van hun voortreffelyk
maakfel, als omtrent derzelver waare
gedaante, en gebruik : al het welk iri

de daad niet te verklaaren was, als

door dezelve in een fterke vergrootin^
voor te flellen, Dit :^elfde vond ik van
gelyke hoogfthoodzaaklyk , in den
Zuiger van die Vliegen welke men
xlaarin het meest aantreft: te meer,
daar deszelfs maakfel > zoo als uit het
gevolg zal blyken , zoo opmerkelyk is,;

Te bewonderen is het daar en boven

,

dat vyf zulke tedere deeltjes, als de
Helmftyltjes {Antbera) zyn, in ftaat

zyn, om vier Vliegen > ^oo als ik heb
waargenomen, derwyze te beknellen

>

dat ze allen daar in omkomen. Onge-»
looflyk fchynt het, doch ik heb het niet

alleen gezien, maar anderen nevens
my^ van twee en drie gefchied het
meenigvuldig maaien. De Mieren aa-

zen zelfs op deeze Vliegen , het welk
de reden is, dat men in deeze Bloemp*
jes, dikmaalen, alleen de Zuigers der-

zelv^en, ook wel half-gegeetene, aan-

treft. Dy deeze nadere pefchouwing,Aa- het>
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heb ik tevens duidelyk gezien, dat ik

by mangel van genoegzame naauwkeu-
righeid, fommige dingen, in de Ver-
handeling, niet zoo bepaald omfchree-
ven heb , als ik wel had behooren te

doen. Om die reden dan, oordeelde
ik het noodig , by het flot van dit ver-

volg, eene nadere opheldering hier by
te voegen, waarin men zien zal, wat ik

voor eenen wezenlyken , en wat ik voor
eenen toevalligen misflag houde; ten

einde ieder, by het naafpooren van dit

onderwerp, daar voor te waarfchou-
wen. Zie daar ook wyders, behalven
het reeds gemelde, nog eene voornaa-

me drangreden, tot de mededeeling
van dit vervolg.

BLOEMKELK (CalyX)»

De Bloemkelk (reeds te vooren;
door my, in zyne natuurlyke grootte

afgebeeld, om hier niet wederom, en
vergroot te worden bygevoegd) heeft,

van het Bloemfteeltje voortkomende,
eene (pitsronde gedaante: het Bloem-
blad genaderd zynde is dezelve rond,
en in gedaante met hetzelve overeen-

kom-
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komflig, en daar ter plaatfe voorzien

van vyf diepe infnydigen, welken in

een gelyk getal fcherpe punten uit-

loopen, en al te famen het Bloemblad
zeer naauwkeurig omvatten. Des-

zelfs voornaame dienft beilaat, in het

Bloemblad en de daar binnen befloo-

ten vrugtmaakende deelen te onder-

fleunen , te helpen beveiligen en te

koefleren , tot oen tyd hunner volko-

men rypheid. •

Het bloemblad (JPetahm),

]Het Bloemblad is in deeze Bloem
eenbladig en klokvormig van gedaan-
te, voorzien van vyf inmydingen , die

in vyf rondachtige punten uitloopen

,

welken aan 't einde zyn omgeboogen.
Deszelfs kleur is ten grootften deele
wit, voornaamlyk van buiten, maar
van binnen met fchoone roode vlek-
jes en ftreepjes zeer aartig geteekend.
Wanneer men het Bloemblad , met
een Vergrootglas van \ brandpunt,
van binnen in te zien , befchouwt, dan
ontdekt men, dat het zelve, aan den
onderkant, ter plaatfe.zyner faamen-

A 3 voe*
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voeging tegen den Bloemkelk, alwaar

het op zyn dikst en als geruyt is, op
vyf onderfcheidpn plaatfen, witte drie-

hoekige veriengfelep vormt , waar
van de puntige deelen zig tusfchen de
pndereinden van ieder paar in elkander

gevoegde Helmpjes {^nthera) yastheg-

ten , en met derzejver beide deelen ,.

een gelyk getal van openingen afflui-

ten , welken door deri aflland van elk

paar Helmftyltjes (Stamina) gemaakt
:r:yn. Plaat Fig. i. B, B. B. B. Des-
zells dienst is, het Bloemblad naam-
lyk, tot cieraad te verllrekken: de
vrugtmaakende deelen tot hunnen
^laat van rypheid te koefleren , en
voor de ppgefteldheid der lugt; te ^q^
veiiigen^

pE ïïii^MFjEs (Antber^X

De Helmpjes zyn vyf in getal, geel
van kleur^ en in het midden der Bloem
geplaatst, even als eene kleine Priem,
maar die, vergroot zynde, eene ke-

geivarmige gedaante hebben (a). Zy

fa) Vgrli. van het Zc^u\^sqh Ge^^ootFcl^^p 5- d^?l
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zyn gevoegd rondom het Stampertje

{Pistillum), welk zy met deszelfs Merk
{Stigma) geheel omvatten, waar door

men van het zelve niets kan zien ; zy
verlaaten het ook niet, maar fterven

met eikanderen en droogen uit. De
gedaante van ieder derzelven is pyl-

vormig , zoo nogthans , dat het agter-

fte gekliefde deel, in twee platte rond-

achtige flaarten uitloopt (b). Van bui-

ten zynze na genoeg plat en glad, en
eindigen aan hun top in een langwer-

pig vierhoekig vHezig deel, welk door-

ichynend is, in eene fcherpe punt uit-

loopt (c), en dat, wanneer de Bloem
eenigen tyd is open geweeft , aan zy-

ne punt plat nedervalt, waar door dan
deeze vyf vliezige deelen , een plat

vyfhoekig en rondachtig vlak uitmaa-

ken, Fig. i. Ieder Helmpje rust met
zyn binnenfte en midden deel op zyn
Helmilyltje, dat met zyn voetftuk be-
neden in den Bloemkelk is vastge-

hegt(d). De Helmpjes van den bin-

nenkant befchouwd, zyn, inzonder-

heid van de plaats hunner vereeniging

A 4 met

CbO Fig. 2. A.
(c . C.

i^d; F g. 4. B. Fig. 5' C.
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met de Helitiftyltjes , tot aan het ge-
noemde vliezig deel , eenigfins hol
ftaande. In eene nog ongeopende
Bloem hebben zy , daar ter plaatfe-we-
derzyds, eene langwerpige rondachti-

fe kooker (in het midden niet met el-

ander vereenigd) waar in het Stuif-

meel {Pollen) ligt opgeflooten, welke
kookers, door het bmnenfte bekleed-
fel der Helmpjes gevormd zyn. Maar

,

wanneer de Bloem open is, dan maakt
het binnenfle bekleedfel, zig ter we-
derzyds van den rand der Helmpjes
los, en krult om naar het midden bin-
nen deel, in diervoegen, dat 'er, tus-

fchen de beide omgekrulde dekfels,
een kleine afftand overblyft: aan den
onderkant nogthans, zynze verbon-
den aan eenen vliezigen en met ha ir-

achtige vezelen bezetten zoom , die
rondom het begin van het Helmflyltje
gehegt zit (e). Door het plat neder-
vallen nu, der meergemelde vliezige
uiteinden, aan den top der Helmpjes
geplaatst, word het Stuifmeel verhin-
derd weg te vallen; en de invallen-

de Regen kan het insgclyks niet ver-
nietigen. Het gebruik der Helmpjes

is
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is van veel aanbelang ï naamlyk , Tf
^yn de Werktuigen , in en door welken
het manlyk (lof word vöortgebragt

,

gekoeflerd en opgekweekt, tot 2:yn

Itaat van volkomen rypheid: dienende
tevens, om, als het ter bevrugting be-
kwaam is, door hunne beweeging,
het zelve aan het Vrouwlyk deel te

doen naderen en over te geeven.

DE HELMSTYLTJES (Stamifia).

De Helmflyltjes zyn platachtig van
gedaante, meer breed dan rond, en
wit van kleur: zy neemen hun begin
onder uit den Bloemkelk (f), en zyn
geplaatst, tusfchen het Bloemblad en
de Honigkasjes (Necfaria), gaan ver-
volgens naar boven, en buigen zïg
binnenwaards , vormende dan als 't

ware eene bultige verhevenheid (g),
welke den afiland, door den onder-
ften Tand van het ftampertje en het
topeinde van het vrugtbeginfel (Ger-^

men) gemaakt, geheel vervult (h),-

A 5' • zyn-;

COFi?. 4. B. Fig. 5. C.
(?) F'g. 3- t;
Ch; Fig, 4. G.
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;synde langs hunne geheele uitgeftrekt-

heid, 20 van binnen als aan de randen,
met witte haairachtige vezelen bezet,
waar door het ftampertje, daar ter

plaatfe, als in een wit dons bedolven
zit, In deezen hunnen weg, zynze,
tusfchen de opening der beide ron-
de llaarteinden, ten grootften deele,
aan derzelver randen naauwkeurig be-
flooten (i), van welken zy egter, aan
de lugt bloot gefield zynde, verlaaten
worden. Vervolgens, de gemelde tus-

fchenruimte verlaatende, loopenze op*
waards, en planten zig genoegzaam in

het midden en binnen gedeelte der
Helmpjes in (k). Hunne voornaame
dienst beftaat, in de Helmpjes te; on*
derfchraagen, en tegen het ftampertje
geflooten te houden,

a'de honigkasjes (A/>r/<7m).

De Honigkasjes zyn vyf in getal, en
als een wrong van ongelyke gedaante
rondom het vrugtbeginfel geplaatst,

tusfchen het zelve en de Helmilylt-
je$

(i) Tig. 2. A.
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jes (1). Hunne gedaante is bultachtig;

naamlyk, in het midden verheven en
rond, maar ter wederzyde afglooijen-

de, en in eene zeer kleine fmalle veif-

hevenheid eindigende, waar door het
wrongachtige gebooren word (m).
Twee dus glooijende verhevenheden,
van twee onderfcheidene Honigkasjes,
worden voor ons gezicht bedekt, door
't onderfte en platte gedeelte van ééu
Helmftyltje, waar door dan, tusfchen
ieder paar derzelven, na de wegfny-
ding van het Bloemblad en den rand
des Bloemkelks, de middenfle verhe-
venheid van elk Honigkasje te voor-
Ichyn komt (n). Hunne kleur is don^
Jcer groen, en men vindze, meest al,

door eene geringe tusfchenruimte van
eikanderen gefcheiden. Hunne dienst
beftaat, in een overvloed van Honig-
fap (inzonderheid in deeze Bloemen af
te fcheiden, zoo, dat deeze Bloempjes
eene fterke honigreuk van zig geeven

;
door welke reuk zy ook het verlei-

4elyk lokaas zyn voor veele Vliegen.

HET

O) Fis:. 4' C. C. C. Tig. 5. R. R. B. B. B.
(m) Fiff. 5.

(n) Zeeuwsch Genootfchap 5 dsel pag. 304. Tl%.

sit 8. Fig. 4, C. C. C.
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HET VRUGTBEGINSEL (Germen) [ ].

" Het vrugtbeginfel is geplaatst in het

midden van den Bloemkelk, en is in

tweën verdeeld (o). Deszelfs gedaan-

te is eenigfins kegelachtig , voornaam-
lyk in de nog geflootene en versch

ontlooken Bloemen (p) : want, wan-
neer het Bloempje reeds eenigentyd is

open geweest, dan is hetzelve, door
de Bevrugting {Germinatio) in gedaan-

te, meer overeenkomftig met die van
een half doorgefneden Bol, het welk
door de uitzetting der Eyertjes ver-

oorzaakt word (q). Deszelfs kleur is

groen, maar Lgter als die der Honig-

kasjes. Wat aanbelangt haare nuttig-

heid, zy is de voornaame voortbreng-

fter en kweekfter der te wagtene Vrug-

ten: als Moeder draagt, oewaart en

koeftertze dezelven na de ontfanginor

zoo lang, tot dat zy, door hunne ryp-

heid, in ftaat zyn, de moederlyke

koefterins en voeding te konnén ont-

bee-

[De Letter C. in Fig. ,q. myner Verhandeling te

laag geplaatst, is oorzaak, ^'at de elve i-^ei Vrugc-

beginfe! niet aanwyst, gclyk zy doep moest.]

.(.o) Fig. 4. Fi^. 5- '
' „. /,

(p) Zceuwsch Gcnootrchap 5. d. p. 304 Fig 3. C.

(q; Fig. 4. D. D. Fig. 3. D. D.
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beereii; vallende als dan van hunne
ftrengen af, en zyn ook wederom op
hun beurt bekwaam om hun Gedacht
voort te planten.

HET STAMPERTJEi {Pijliïlum),

Het Stampertje is geplaatst pnmid-
delyk op het Vrugtbeginfel, door mid-
del van een zeer dunnen en korten
hals (r) : maar , wyl men het als een
Vervolg van het Vrugtbeginfel kan be-
fchouwen , zou men het ook wel een
verlengfel van het zelve konnen hee-
ten (s). Deszelfs kleur is licht groen,
Zyne gedaante is ten grootften deele
Rolrond , tot de plaats van het Merk
(Stigma) (t) , welk zyn bovenfle en fpits

toeloopende gedeelte uitmaakt (u). In
het midden deszelven loopt een groef^
die het in tweën verdeelt; doen niet

door de geheele zelfilandigheid van
deszelfs lighaam : dezelve beantwoord
volkomen in haaren loop , met de

Groef

(r) Fij. 5. D. D.
CS) Fig. 4. G.
(t) Fig. 4. E.
(u; Ib. F.
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Groef die ook het Vrugtbeginfel in

twee deelen onderfcheid, Zy word,
fchoon niet altoos even duidelyk, in

alle Stampertjes gevonden, en fleekt

zig tot in den top des merks uit (v):

haare meer- of mindere duidelykheid

,

fchynt my toe ^ aftiangelyk te zyn van
de meer- of mindere hoeveelheid van
een dik lymig vogt, waarmede het ge-

heel bedekt is ^ welkvogtik, fchoon
ik het door den fmaak niet kan bewy-
zen , uit hoofde van de geringe hoe-
veelheid altoos , voor een verdikt ho-
riigfap gehouden heb* De dienst van
het Stampertje beilaat > in de fyne
Olieachtige deelen, in het manlyk flof

bevat, en dat door bevogtiging daar

uit ontlast word^ in de openingen van
het Merk te ontfangen , en het zelve

eenen doorgang te bezorgen tot in het

Vrugtbeginfel, om de aldaar geplaat-

fte Eitjes te bevrugten, en de eerfte

ontwerpen te fchenken, tot de daar

uit volgende Planten.

HET MERK (Stigma)^

Het Merk, fchoon in een onmidde-*

lyk

(y) Ib. E. F.
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lyk verband ftaande met den ftamoef
als een eigen deel deszelven, word
met te mm, in de Plantkunde, als
een byzonder deel onderfcheiden, en
wel inzonderheid ten aanzien van des-
zelfs byzonder gebruik: als zvnde

'

door een uitgegeeven vogt, de oor*
zaak, wclkhetVrugtbaarmaakendee.
deelte

, m het manlyk ftof bevat . in be^
weeging brengt, doet ontlasten en
onttangt

, deelende hetzelve vervol-
gens aan den ftamper mede. Zvne
kleur IS gelvk aan die van het Stam-
pertje, en deszelfs plaats is boven oö
heteelve, maakende die tregterWyze
gedaante uit, welke boven op get Stlm-
pertje gezien word. (w) Iklieb op hetzelve insgelyks dat lymig vogt gevon-den, maar geen Vezeltjes, TeLltjesof foortgelyke werktuigen

, gelvrmenaan veete andere Merken vinlfkTn"nen gewaar worden: moosivk is het
dat het lynjig vogt zulks L^ft belet:Het gemelde tregterwyze nu van hetMerk, word van rondsomme en in ee-ne zelve fchuinfche rigting ingeflooten
in die gedeelten der vyf Hefmples op

. wel-

(w; ib. F.
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welken het lluifméel of manïyk flof

geplaatst is: (x) en van boven op
zyn top word het bedekt, door de vyf

plat nederliggende vliezige gedeelten,

welken boven aan de Helmpjes gezien

worden; om reden by de Befchryving
derzelven gemeld, (y)

2ÜIGER VAN DE VLIEG

Wanneer men het ganfche famen-

ilel van dit Werktuig naauwkeurig
befchouwt, en de fchikking van alle

deszelfs deelen daar by in overweeging
neemt, dan dunkt my, dat 'er meer
reden is, om het zelve een Zuiger dan
wel een Snuit te noemen. Ik heb dit

foort van Vliegjes, welk altoos op Ho-
nig, Syroop, Suiker en foortgelyke

zoetigheden fchynen te aazen , in vry-

heid zynde, zig van dit Werktuig zien

bedienen. By die gelegenheid ftee-

ken zy het Zuigertje uit, breiden den
vooraanzittenden Tromp uit, plaat-

fen denzelven op de gefmolten zoe-
'
tig-

fx) Zeenwsch Genootfchap 5. deelfag. 305. Fig.

3. E. E. Fig. 3. D. D.

(y; Fig. I. 2. c. Fig. 3. c.
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tigheid , en zuigen dezelve naar zig

:

genoeg daar van genoten hebbende,
trekken zy den Zuiger in den Bek te-

rug en vliegen weg ; en dit is , behal-

ven de nog te meidene omftandighe-

den, de voornaame drangreden^ waar-

om ik dien naam de voorkeur geeve.

Men ziet, in Fig* 6, dat dit Werk-
tuig zyn begin neemt, aan 't einde van
eenen eenigfins kegelwyze rondenZak ,

welke zig vertoont aan den voorkant:

van den Kop, tusfchen de twee Oo-
genmetA. aangeweezen; enfaamge^
fteld is van een groot getal rondloo-

pende vezelen. Binnen denzelven zieC

^ men eene Buis , van gedaante rol-

rond, en insgelyks met rondloopende
vezelen voorzien; eindigende beiden,
dus in elkander zittende, aan den ag-

terkant van dat deel, welk ik voor-
jiaamlyk den Zuiger noeme. Deeze
2ak, die tufTchen twee kleine randen,
welke met haairtjes bezet zyn , voort-
komt, fchynt my toe 't inwendige van
den Bek te zyn, en welke alleen, door
de geweldige worstelingen en het trek-

ken van het Diertje, naar buiten ge-
haald is. Dat voor my dit denkbeeld
hoogst waarfchynlyk maakt, is voor-
ix. DEEL» B eerst.
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eerst, dat de gehaairde Baardjes, met
C. C. aangeweezen , altoos buiten den
Eek uitfleeken, en de Zak nog verre

agter dezelven geplaatst is. Ten an-

deren, dat de daar binnen gelegen
Buis, zeer wel overeenflemt, met het
geene wy in de Gekorvene Diertjes

den Slokdarm konnen noemen , waar
door het voedfeltot in de maag gaat: en
wanneer mxcn zig nu die Zak verbeeld
binnenwaards gekeerd te zyn, zoo als

in de natuurlyke Haat plaats heeft, dan
is de binnenrte Buis, net flegs naar bui-

ten verlengde gedeelte des llokdarms;

en eindelyk, zoo men daar by nog in

overweeging neemt, dat dit Werk-
tuig, met alle deszelfs deelen, door
een enkel Glas (gelyk ook alle de an-

dere afgebeeldde deelen van de Bloem)
geteekend zyn, maar deeze laatstge-

noemde deelen byzonderlyk, door
een Glas, dat hunne middenlynen by-
na honderd maaien vergrootte, dan
valt het niet moeilyk te begrypen,
dat zulk een deeltje, als de gemelde
Buis , door het teeder halsje van het
Diertje doorgaan kan. De bovenge-
melde randen, waar van alleen die

der regter zyde te zien is, zig vertoo-

nen-
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tiende als een witte zoom, maaken:
ook als 't ware de oogranden uit , en
vormen dbór hunnen aflland van on-

deren , de holte welke wy den Bek
noemen, al het welk by de omkeering
van den Kop zig zeer duidelyk ver-

toont. Aan 't uiterfte einde nu van den
Zak, genoegzaam tegen het begin van
den Zuiger, zitten die twee, fomtyds
ook wel meer , gehaairde Baardjes

,

reeds met G Q aangeweezen , om-
trent welkers waar gebruik, ik gaarne
myne onkunde wil belyden. Wanneer
de Zak verdroogd is, dan fchynt het
in fommigen, als ofhy uit twee byzon-
dere Buizen is faamgeileld, naardien de
Wanden tegen de binnen gelegen Buis
als dan zyn aangedroogd: maar wan-
neer het Vliegje niet lang is dood ge-
weest, vertoont het zig zoodanig

, ge-'

lyk in de Teekening te zien is , alles

zeer onderfcheiden.
Ter plaatfe nu, daar de zoo ge-

naamde Zak eindigt, daar begint de
door my genoemde Zuiger. De zelf-

flandigheid van denzelven is vaster als

die des Zaks , minder doorfchynend

,

met korte haairtjes overal bezet, en
uiterlyk van een glanzig hoornachtig

B a aau'



50 E. T. SWAGËRMAN OVER DE

aanzien, eindigende van vooren met
een Tromp , die insgelyks , aan den
omtrek met haairtjes bezet, en op zyn
Bafis met kleine Tepeltjes voorzien is,

zynde van gedaante platrond. Alle
de Zuigers, welke ik onderzogt heb

,

waren in dervoegen plat gedrukt , als

in de afbeelding vertoond word. Wy-
ders word men op de plaats, daar de
Zuiger begint, twee kleine ronde
hoorajes gewaar, van welken twee
langwerpige lighaampjes als een ver-

volg voortkoomen; zyndeaan hun be-
gin fmaller en ronder als in het midden,
zo als aan het begin der geflipte lynen
F. en G. Fig. 6. te zien is : want in de
midden verbreiden zy zig , voornaam-
lyk het boven gelegene; doch naar 't

einde verfmallenze wederom, eindi-

gende het bovenfle in een fpitfen punt,
(gelyk de voorfle lyn van F. aantoont)

welke men aan het ondergelegene
lighaam niet gewaar word, wyl hetzel-

ve eene kromme gedaante verkreegen
hebbende naby den Tromp eindigt,

terwyl het bovenfle daar overheen en
voorby fchiet; op welke, plaats, de
Zuiger dóorfchynende gezien zynde,
de punt zig altoos duidelyker vertoon^

^ "-' On-
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Onder die. beide gemelde lighaamen

nu, ziet men door het vliezige van
den Zuiger: een bewys derhalven ^ dat

deeze lighaamen, natuurlyk, meer in

't midden dan wel ter zyde gelegen

zyn, fchoon dezelve,, door de plat-

drukking , zig hier aan eene zyde ver-

toonen: ook bewyst hunne afftand

van eikanderen, by hunnen oorfprong,

200 het my voorkomt, zulks niet on-

duidelyk. Wat aanbelangt de werking
.van deeze Lighaampjes, het fchynt

my toe, dat het on3ergelegene , ten

grootften deele met den Zuiger ver-

bonden is, en wel voprnaamlyk dient,

om aan denzelven èene ileevigh'eid by
te zetten, waar door hy in ilaat is , om
met eene zekere kragt,. yanhet Vlieg-

je, tusfchen twee Helmpjes te konnen
worden doorgedrongen , terwyl het
andere lighaam, door de terughaaling
van den Tromp , reeds vooraf, . met
zyn punt , welke door den Tromp
naar buiten is gekoomen , den weg ge-

. baand heeft, tot doorlaating vanden
geheelen Zuiger: dusdanig word het
Diertje dan , na de wederuitzetting van

^
den Tromp, in flaat gefield, om het

' jVogt, fchoon tot zyn ondergang, naar
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>ig te ruigen. Derhalveri is het bo-
venliggend Lighaam, naar myne gedag-
ten, een wezenlyke Pri-em, die alleen

door het platdrukken 't onderliggend
Lighaam genaderd is , dat maar flegs

tot ileevigheid dient. Dusdanig een
Priem kan ik in een Vlieg , die ik bé-
waare, aantoonen , wyl dezelve ter

zyde van den Zuiger uitfleekt. Zoo
lang deeze Vliegjes geen gebruik van.

het gemelde Werktuig maaken, zit al-

les in den Bek verborgen , daar zy, wel-
ke een Snuit hebben, dat Werktuig,
't zy geheel, 'tzy ten deele, buiten
den Bek hebben uitfleeken : en dit is

wel de voornaamfte rede, waarom ik

Jiet Werktuig van myne befchreeven
Vhegjes den naam van Zuiger g^g^^-,
ven Kebbet

NADERE OPHELDERINGEN,

In myne Verhandeling van de Jpo*
cynvm{z)\ith ik pag, 287» gezegd, "dat

,> ieder Stoiknopje op een naauwlyks
j, merkba3.r Styltje rustte". Dit is een
wezetilyke misüag, maar veroorzaakt,

ten

i^i) Zeeuwsch Genootrchap 5. deel^ag, 287,
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ten deele, door de vaste fluiting dér
Staartcinden van de Helmpjes tegen de
zyden der Helmllyltjes , die my toen
voorkwamen, met de Helmpjes, tot

daar ter plaatfe, ëén faamgegroeid Lig-
haam uit te maaken: en ten deele ook,
door de Bloemkelk niet ver genoeg te

hebben weg^efneden, zo als in Fig 2. van
dat Werk duidelyk te zien- is. Ik heb
dit naderhand ontdekt, maar te laat

om het te konnen veranderen.

, Op Pag. 289. heb ik gezegd "dat 'er

yj naauwlyks kan gezegd worden een
„ St^dtje plaatste hebben, en dat het

5, Vrugtbeginfel eene mindere grootte

„ heeft, dan het Merk." Toi: beide
deeze gezegden heeft my de Ridder
gelegenheid gegeeven, door zyn Ed.
gezegden in de Gentra Plantarum ,

Jecu 305. waarom ik by het zien van
het Voorwerp zelfs, niet aarzelde,
aan dat gedeelte, 't welk in Fig. 3. met
F. word aangeweezen, den naam van
Styltje te geeven. Even duidelykkwam
my zyn Ed. gezegde voor, naamlyk,
dat het Merk rondachtig was. . En zie
hier de gegronde reden voor beiden

:

-wanneer men in een versch ontlooken
Bloempje, na de wegneeming van het

B 4 Bloem-
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Bloemblad, twee Helmpjes metderzel-
ver ilyltjes wegneemt, dan vertoont
zig het flampertje in de daad zodanig ,

'

als 't in Fig. 3. van myn eerde Afbeel-
dingen voorkomt. De rede daar van
is, dat de Helmftyltjes met eene zeke-
re kragt tegens hetftampertje drukken,
hetwelk men ontdekt, by de wegneé-
ming van een of twee derzelven, waar
door dan de te vooren genoemde ilyl,

de gedaante heeft, als in Fig. 3. met F.
ïs aangeweczen, en het waare ftamper-
tje, door my , te vooren voor het Merk
;gehouden, zo als hetzelve by G. voor-
komt. Maar wanneer men nu in zulk
een versch Bloempje, onmidlyk een
derde en vierde Helmpje wegbreekt,
als dan verliest hetzelve terftond de
aangeweezene gedaante, zakt zo het
Ichynt in één, en vertoont zig zooda-
nig als in Fig. 4, met E. word aangeduid:
hebbende dan , van 't einde van den hals,

tot aan het Merk na genoeg eehe rol-

ronde, en het Merk zelfs eene tregter-

wyze gedaante. In den zomertyd van 't

Jaar 1778. heb ik, tot nadere bevestiging,
herhaalde reizen daar van wederom de
proeven genomen, en altoos met den-

delfden uitilag. Indien men nu het te

VOO-



vooren van my gefielde, omtrent de
grootte des Merks als overtreffende

die van het Vrugtbeginfel, in overwee-
ging neemt; zonder de hier by gevoeg-
de Fig. 4. daar omtrent in vergelyk te

ftellen, dewyl ik, door de toegenomen
kwelling van het daarin afgebeeldde
Vrugtbegirifel , van deszelfs Bevrug-
ting overtuigd was ; dan zal ook daar
omtrent, zeer ras alle bevreemding op-
houden, en geen misflag konnen ge-
noemd worden: 'te minder nog, nadien
ik het fhik', om redenen te vooren ge-
meld, niet had uitgewerkt.

• Pag. 299. heb ik gezegd , tot klaar-
der bevatting, dat "de Zuiger uit drie

5, Hukken is faamgefleld; als twee hal-

5, ve Kookers , en een priemvormig
5j Lighaam , tusfchen de beide Koo-
5, kers inliggende: "enwyders pag.300»

w dat ik de gedaante van den Zuiger
5, en zyn famenftelling, heb overeen-
5J, komftig bevonden, met de afbeel-

5, dingen, welken ons door den Heer
j, REAUMUR daar van zyn medege-
„ deeld". Jk kan niet ontkennen , dat
de overeenftemming van myne thans
gegeevene Afbeelding, met die van
den Heer reaumür, geenfins gelyk

B 5 ilaat
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ftaat, inzonderheid niet met Fig, 17.

maar wyl my geen nadere Afbeeldin-

gen, flegs tot vergelyking, zyn voorge-

komen als Fig. ló., welke dat Werk-
tuig met zyne bevatte deelen onge-
fcheiden aanduid, zelfs niet by ande-

ren, heb ik my alleen by vergelyking
daar op beroepen. Zyn Ed. fpreekt

daar ook van eene fchede van den fnuit;

dit dan ftemt cenigermate overeen
met het fcheedachtige van den door
my afgebeelden Zuiger, en ik kan niet

denken, dat de by hem befchreven

Vlieg, tot haar gebruik, alle de door
zyn Ed. aangeweezen deelen van ei-

kanderen afzondert, maar datze faam-

gevoegd blyven, als Fig. 16. aanwyst,
en ook dus onderling hunne byzonde-
re werkingen verrigten ; en fchoon de
Priem in de Vlieg, welke ik^ezegd heb
te bewaaren, ter zyde van den Zuiger
uitfteekt, egter belchouw ik zulks flegs

toevallig, geenfins natuurlyk, wyl men
het dan altoos behoorde waartenemen:
maar neen, zy zyn my altoos ineen-

en faamgevoegd voorgekomen. Ik be-

fluit . derhalven , dat het Diertje, met
de Priem, door F. aangeweezen, door

eene waarfchynlyke terugtrekking van
den
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den Tramp , het deel doorboort

;

uit welk het zyn voedfel zuigen wil,

en vervolgens het fap , na deszelfs te-

rugtrekking, als dah liaar zig neemt.
Dus alles, zoo ik meene, dat tot ee-

ne nadere opheldering kon dienen,

hebbende bygebragt , hoop ik , dat

men ook dit iluk met een zelfde ge-

noegen zal ontfangen, als het voofigê,

jCn 3s dan zal ik mynen arbeid dubbel
beloond rekenen.

év'OÉ!-:

UIT-
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Figuur i. Vertoont de Bloem vergroot ^ -en

_[• van boven in te 2ien.

A.AtA*A. A. Dé rondachtïge pijnten van het

Bloemblad, waarby deszelfs fchbo-

ne roode kleursmengeling , aan het

begin der ombuiging, metde don-

kere Streepjes en vierkante Vlak-
jes word aangeweezen,

B. B. B. B. B. De vyf witte driehoekige Ver-
lengfelen.

'tl-,

CC. C.C. G. De vyf Helmpjes, waar by het

vyfkantig witte Lighaampje , ge-

maakt door de plat nederliggende

Vliezige deelen van ieder Helmp-
je , Fig. 2. en 3, C, C. , van bo-

veö word aangeweezen.

Figuur 2. Een Helmpje van buiten te zien.

A. Het Helmftyltje , zoo als hetzelve

tusfchen het gekliefde gedeelte

van het Helmpje bekneld zit,

voomaamlyk mee zyn breedfte

deel (t).

B. B. De twee platte rondachtige Sraart-

einden.

T i T
,

C. Het



€. Het langwerpig vierhoekig Vliet',

zig deel.

Figuur 3. Vertoont het Helmpje van dea
binnenkant te zien.

A. Het Helmftyltje aan deszelfs bin-
nenzyde , toonende de bovenfte
geftippelde Lyn de plaats aan

,

van vereeniging met het Helmp-
je. Het witte lighaam , met (f)'
aangeweezen is die bultige ver-
hevenheid, welke den afftand,'

die 'er is tusfchen den onderrand
van het Stampertje en het topein-
de des Vrugtsbeginlèls , geheel
vervult: zynde van daar af, tot
aan 't einde van zyn dunner deel,
ter zyde met witte haairachtige
Vezelen bezet.

B. B. De rondachtige Staarteinden van
binnen te zien.

C. Het vierhoekig doorfchynendVlie-
zig deel.

D. D. De beiden langwerpige rondach-
tige Kookers geopend, en met
Stuifmeel (^Pollen) vervuld. De
witte fcheiding tusfchen haar bei-
den te zien, toont den afftand,
welk tusfchen de twee omgekrul-
de Dekfels der geopende Kookers
overblyft.

E- E,
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E. £• De Vliezige en met haairachtlge

Vezelen bezette Zoom , waar
door de beide Kookers laamver-

bonden zyn.

Figuur 4. Wyst iaari den Bloemkelk , met
alle deelen (behalven het Bloemr
blad) welken tot de Bevrugtiging

behooren.

A« De Bloemkelk , 200 als hy , rusten-

de op zyn Stéeltje, zig vertoont.

B. B. B. B. B. De doorgefneden Helmftyltjes ,

om aantetoonen , hoedanig het

midden en verhevenfte deel , van
ieder Honigkasje, zig in hunne
natuurlyke plaats , tusfchen elk

paar Helmftyltjes , duidelyk ver-

toonen»

C. C. C. Drie van de vyf voorïge Kasjes

in hunne natuurlyke plaats.

D. D. HetVrugtbeginfel, door een groef

in twee deelen onderfcheiden.

K Het Stampertje, in het midden
langs zyne geheele uitgeftrektheid

voorzien van eene Groef, welke ,

fchoon niet altoos even duidelyk,

egter altyd tot in de Groef van

het Vrugtbeginfel doorloopt. Men
ziet tevens , deszelfs Rolronde ge-

daante, waarvan ik te vooren ge-

Iprooken heb. ^

F. De
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F. De eenigfins fplts toelöopende ge«
daance van het Merk.

O. De affland, welke door de bulti-
ge verhevenheid van de Helm-
ftyltjes, in Fig. 3. met (f) aange-
weezen , gevuld word.

Figuur 5. Vertoont den Bloemkelk van bó-^
ven in te zien , na dat het Bloem-
blad , de Helmpjes met derzelvef?.
Styltjes , en het Stampertje zya
weggenonaen,

A, A.A. A. De Kelk zoo lang (benlyk was
rondom afgelheeden , om alles dui-
delyker aantewyzen.

B. B. B. B. B. De Honigkasjes in hunne natuur--

.^,,/. , ,^
.';.^y^e gedaante en plaats. >

C, C. C C. C. De plaatfen alwaar de Helmfiyltjej-
gezeeten hebben , waar door men
duidelyk ziet, welke gedeelten der
Honigkasjes zy voor ons oog be-
dekken, naamlyk de afglooijende.

D. D. Het ia twee deelen verdeelde
Vrugtbeginfel, met het overblyf-
fel van den Hals van het Stam-
pertje in het midden te zien.

De witte rand, rondom de plaat-
fen der Helmftykjes en Honig-
kasjes geleegen, is een overgeblee-
ven Vliesachtig deel, van welk

., ^
'het Bloemblad zyn begin neemt.

'"'* ^'
rif
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Figuur Ö. Vertoont den Kop der Vlieg ten
' grootften deele, zynde het Oog,
met de daaraan behoorende deelen

,

maar middelbaar, doch de overi-

'
' ge deelen, en de Zuiger, zyn

'
; fterk vergroot,

'A, De gantfche uitgeftrektheid van

den kegelswyze ronden Zak.

B- 3b r-r. De Rolronde Buis van bmnen in

den Zak geplaatst.

C C. De Gehaairde Baardjes.

D. De Zuiger in zyne geheele uit-

geftrektheid.

E. De Tromp.

F. De geheele lengte van den Priem.

G. Het onder den Priem geleegen

Lighaam , tot fteevigheid (naar

myne gedagten) dienende.

7^ ^
^L

B E-
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BESCHË.YVING

VAN EEN VERBEfEltD

WERKTÜIÖ
TOT DE HERSTELLING VAN DEN

ONTWRIGTEN SCHOUDER;

Dooft

B. H ü S S E M.

Wanneer de Schouder, dat is, die
geleeding, welke famengefteld

wordt , door het hoofd van het opper-
armbeen met het fchouderblad, ont-^

wrigt is; zoo hebben zoo wel de oude,'
als de heedendaagfche Heelmeesters,
hetzelve door rekking, en teegenrek*
king, met de handen getracht te her-
ftellen: dan wanneer zulks voor hun,
op deeze wyze ondoenlyk was , zyn
zy verplicht geworden bekwaame
/-r, ZfEsu C Werk-
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Werktuigen uittedenken om zich daar
van te bedienen.

Hippocrates (a), Celfus Galenusy Orl'

/'j/?^/>enverfcheiden anderen, hebben,
als zy in de herflellinge niet flaagden

,

februik gemaakt, van de Ambe ofHef-
oom , en dezelve op verfchillende

wyzen veranderd: zy hebben 'er vier

katrollen of geinen bygevoegd, en
windasfen, over welken men Fidus
V'tdïus , Pare en Schultetus kan nazien^

LatereHeelmeesters hebben getracht
in die Werktuigen (b) eenige ver-
beeteringen te maken , en dezelve met
den naam van Glosjocomium genoemd,
en deezen naam heeft men tot heeden
toe daar aan blyven geeven: Maar de
waare Glosfocomia, of Glosfocomiums
der oude Griekfche Heelmeesters

,

waren een foort van Beenlade, of wel
Machines tot herftelling van de Been-
breuken in de Dey, of in die van het
Scheen-en Kuitbeen. Men ziet nage-

noeg eene afbeeelding van dat waare
Glosz

Ta) Tie Artic, Sect. 4. tom^ II. Eiit^ Lind. pag. jCo,

(b) Ziet de Afbeelding: hier van by A. Pare Libr,

16. cap. 26. pag, 457. Nederd.druk 1655. Schuhetui pi.

XXV. fig. I. Petit Ziekt, der Beenderen, p. iiS.

Luvernej 2de decl pag. 134.

I
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Glos/omnium der ouden, by ^. Parê(c),
Wat nu de reden zy, waarom de

latere Heelmeesters , aan de Werktui-
gen, ingericht tot herflelling van den
Ontwrigten Schouder , den naam van
Glosfocomium gegeeven hebben , is

niet zeer klaar: waarfchynlyk is het,
dat Petit de eerfte geweest zy , die
deezen naam daar aan gegeeven zal

hebben, om dat de Gïosfbcomiums der
ouden, door uitrekking werkten, en
deeze Werktuigen tot den Ontwrigten
Schouder dienende , mede in uitrek-

king beftonden, hetwelk op zyn gezag
door de latere Heelmeesters is nage-
volgd. Genoeg zal het zyn, kortelyk
aangetoond te hebben, wat men hee-
dendaags, door Glosfocomium verftaatj

Verfcheiden Heelmeesters hebben
dch in vervolg van tyd, veele moeiten
gegeevenom aan deWerktuigen , tot de
herflelling van den Ontwrigten Schou-
der gefchikt, verbeetering te maken:
De Heeren Micbau, Gersdorf, Brons*
wieg, en meer anderen der voorige
eeuw, hebben daar in uitgemunt. In
de Leipziger Jcia (d) vindt men twee

C 2 foort^

(cy I,ih. 15. cap. 10, pag. 450.
(d^ ^(ta EruditoTum A;nn) IÓ83. /<»5. 37*
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foortgelyke afbeeldingen; als ook een
andere in de Heelkonst van D. jfujig-

ken (e).

5. 2.

Purman die in 't Jaar 1691 gefchree-

ven heeft (f), getuigt, dat hem de be-

roemde Heelmeester Bernhart Nor^
berth , uit Weenen een verbeeterd
Werktuig, totherflelling van denOnt-
leeden Schouder had toegezonden

,

welke hy in zyne Chirurgia Curiqfa heeft

afgebeeld (g).

Het fchynt my echter toe, dat dit

Inftrument , door anderen , of wel
door Purman zelf, naderhand, van
tyd tot tyd veranderd , en in fommi-
ge opzichten zeer veel verbeeterd is

geworden : want Platner zegt (h)" : bo-

„ ven alle Werktuigen , munt ten

„ hoogften uit , dat geene , 't welk
„ men Ghsfocomium noemt ; en dat

,, de vermaarde Purman reeds in ge-

„ bruik

Cc'^ Over de Ontwrigtinj^en, pag. tö8.

(f' chirurgia Cur'iofa ^ lioogduitlche drulc »
pag. ó?o.

(gï Ibid, pag. 680.

(h ; Handleiding tot de Chirurgie, vertaald door
JM. HcujtHjfff tweede deel ^ 12^0,

i
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ly bruik heeft gehad", geevende ons
daar van een afbeelding op (i).

Wanneer men nu het Werktuig

,

door Purman afgebeeld, met die af-

beelding van Platner vergelykt, zoo
zal men met een opflag van het oog,
in deeze Werktuigen, een zeer groot
verfchil ontdekken.
Het blykt dan klaar, zoo uit die af-

beeldinge, als uit de eigen woorden van
Platner, dat deeze wel de afbeelder,
maar geenfms de uitvinder van dit

Werktuig geweest is.

Petit, in den Jaare 1702, eene ver*

betering aan de Ambe van Hippocra-
tes trachtende te maaken , ondervondt
in dezelve zoo veele gebreken, dat hy
een geheel nieuw konsttuig vervaardig-
de, het geen hy in 170Ó, in zyne
openbaare iesfen, van het Heelkundig
School aan Sim Cosmus toegewyd,
vertoonde. Doch daarna meer en
meer verbeteringen aan hetzelve ge-
maakt hebbende, vleide hy zich in

den Jaare 1710, zyn Werktuig in den
hoogflen trap van volmaaktheid te

C 3 heb-

f Ci) Plaat III. fig. 18. Puman ibid. Hooafdüitfehe
drufc 2de deel tab. vi.
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hebben gebracht ; echter op dien tyd
een Ontwrigte Schouder hem voorko-
mende , konde hy dien daar niet mede
herftellen : hy voegde 'er nog een ftuk
aan, en toen verrichtte hy des anderen
daags de herftelHng met dit Werktuig.
Dan in 't vervolg zich weder nieuwe
moeilykheden daar in opdoende, ver-

beterde hy het zelve, zoo als het in

zyn werk over de ziekten der beende-
ren, afgebeeld, en befchreeven te zien
is (k) , als ook by Garengeot (1). , Na*
derhand heeft Ulhoorn dit Inilrument
van Petit getracht te verbeteren ,^waar
van de befchryving, beneffens de af-

beelding, in de Chirurgie van L, Heis*
ter kan worden nagezien (m).

Öv3.

Hetlsgeenfins myn oogmerk, om al-

le de verfchillende manieren der ouden,
en die van latere Heelmeefters , opte-
geeven, welke zy wel eer gebruikten,

en

Cfc) irte dce! 2dedrukpag, 12S.
(h Nieuwe Verhandeling over de Inftrumenten

^er Chirurgie 1728. pajï. 211.
.'nl^ Heijlers Heelkundige OnJerwy/inge 1741

pag. 283. eerde druk, in de plaat van ülhoera liL
fi^. IJ.
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cn die noch heden dikwerf tot de her-

ftellinge van het ontwrigte hoofd des

armbeens gebezigd worden, als daar is

de Bank van Hippocrates, de Herftelling

met den hiel, over den arm of fchouder
van een ander perfoon, met de rolftok,

met de bal, over de Ladder, over een
deur, de jeins, de katrollen (n) , en
foortgelyke meer : men kan die ma-
nieren alle befchreven vinden by Petit

(o), Duverney{^), en by meer anderen.

5. 4-

Onder alle Ontwrigtingen in *t alge-

meen , zyn die van den Schouder de
gemeenzaamfte. De famenftelling van
deeze geleeding zelf, de zwaare be-
weeging die dit gewrigt dikwerfonder-
gaat, net vallen met een opgeligten
Elleboog, en meer andere omftandig-
heden , geeven geleegenheid tot des-
2elfs veelvuldige Ontwrigting.

C 4 §, 5.

Cn") Volgens HilJanus is de beroemde Pare de uit-

vinder van de Katrol geweesc. 5de deel Softe aan-
merking.
(o; Ziekten der beenderen ilte deel 2de druk

pag. iio.

(,p) Gebreken der beenderen, 2de deel pag. 123.
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Dikwerf zag ik , dat de herftelling

van het Ontwrigte Armbeenshoofd

,

enkel door de hand^ en met aangeleg-

de ftroppen , zoo ondoenlyk was , dat

inen zich verpligt vond zyn toevlugt

tot Werktuigen te neemen.
Alle de voorgeftelde Werktuigen^

^00 van de oude , als laatere dagen

,

mislukten mede dikwerf; zoo dat het
hoofd des Armbeens voor altoos Ont-
wrigt bleef. Het geval van de Heer Zö-
Jeke\ daar wy in 't vervolg nader van
gullen fpreeken : Het fraaije voorbeeld
in het uitmuntend Kabinet van den
grooten Camper: Een ander in het
Kabinet door den beroemden Hovius
verzameld: en dat van den Heere
Tbomfon ; zyn zoo veele onweder-
fprekelyke bewyzen , dat men niet

ilegts in Holland, maar ook in Duitsch-

Jand , en in ingeland , in weerwil van
alle de lofFelyke pogingen der beroemd-
ile Mannen , het onvermogen der
j^onst dikwerf heeft mpeten onderving
den,

De beroemde Hoogleeraar Cam"
f^r^ mn wiens yver tot volmaking der

Heet
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Heelkonst, niemand twyffelt, heeft

my, in een gefprek over dit onder-

werp, verhaald, dat hy even zoo min,
als andere Heelmeesters , had konnen
ilaagen , by een Man van Workum

;

een van Harlingen; een van Franeker;
als mede by een voornaam Koopman
uit Denemarken; welke laatfte, na
op zeer veele plaatfen, by de voor-
naamfle Heelmeesters , de onmogelyk-
heid der herftelling van zyn Ontwrig-
ten Schouder ondervonden te hebben,
ook door hem niet konde herfteld

worden.
Ik ondervond, datfommige van dee-

ze bovengemelde Werktuigen, het
vel, door het aanleggen der llroppen,
zoo geweldig fpanden, dat hetzelve
opberstte : terwyl andere het gewrigt
van de Hand, en Elleboog verrekten.
Door andere werdt eene hevige kneu-
zing in den Okfel veroorzaakt ; of de
Ribben werden gebroken: van welk
gevaar zelfs het Werktuig van Petif
jiiet geheel vry is.

De manier van Tbomfon^ heb ik me-
de niet onbeproefd gelaten : myne Ly-
ders leeden met deeze manier zeer veel
pynin'tgewrigt van de Hand, waar aan

Q5 in
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in dit geval, het touw van de katrollen

moet worden vastgemaakt, en de Ly-
der opgehyst worden : dan , in weer-
wil van dit alles , bleeven die Ontwrig-
tingen onherfteld.

Ik befloot dan, om alle deeze rede-

nen, een verbeterd Werktuig hier toe

uittedenken, waar mede de herfleliin-

ge , op eene veiliger en gemaklyker
v/yzc zoude konnen verricht worden.

Het Werktuig dat de Heer J. R, (q)
afbeeldt, beviel my zeer, 'm verfchei-

den opzichten ; echter het tegenhouden
van het fchouderblad, tegen myn ge-

voelen zynde, en waar over ik nader
^reeken zal in de 7de §, deed my hier

van afzien: ock vond ik dit Werktuig,
omtrent den armriem of plaat, wat te

veel famengefteld : en het is in alle ge-

Vallen waar, dat hoe famengeftelder

een Werktuig is , hoe verder het afzy

van het volkomene.
Het Werktuig dat P/a/w^r afbeeldt (r)

(maar

(q^ Uitgezogte Verhandelingen vierde deel, pi,

XXXII pag. 577.

CO Hoo^dultfclie druk, plaat VI. fig. XVIIL

i
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(maar echter niet van dien Schryver
zyn vinding is, zoo als ik in myn twee-

de §. beweezen heb) voldeed my in de
herftellingvan denSchouder ongemeen,
en fcheen my waardig, om tot grooter

volkomenheid gebragt te worden. Ik
maakte 'er derhalven gebruik van , en
Helde een nieuw Werktuig te zamen,
met oogmerk, om 'er by de eerfte ge-

legenheid proeven mede te neemen.

e. 7.

De verdere nadeelen der alom beï
kende , en befchrevene Werktuigen,
ga ik opzettelyk voorby; en zal alleen-

lyk hier op aandringen, dat men, om
het Schouderblad teegen te houden ,

nimmer geene ftroppen daar toe moet
gebruiken: zoo sis PetU, en anderen
hebben aangeraden.

Indien het mogelyk was, het fchou-
derblad vast, en onbeweeglyk te hou-*
den , dan zoude men , nagenoeg in

herftelbaare gevallen, altoos flaagen:
maar alle teegenrekkingen komen te

werken , op het Schouderblad en fleu-

telbeen zoo wel, als op het hoofd des
Armbeens, en dus is een ftrop hier toe
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fehed onbekwaam. Men zie de af-

eeldinge, welke Petit (s), ülhoorn (t),

en meer anderen ons hier van opgeeven.
Door dien ftrop zal beklemd, en teegen
gehouden worden, de Mmcuïus Deltoï-

des , de fwpra en infrafpinatus , de te*

res major , en minor , fubfcapulares ,

coraco-brachiales , en inzonderheid de
tendines van de peetoralis major (y), en
ïatisjimus dorji (w) (ww).
Om dit buiten alle twyfFeling te ftel*

len, behoeft men llegts de plaaten van
Euftachius , en Albinus , op de hier on-
der aangehaalde plaatfen (v) (w) (ww)
natezien , en men zal hier van ten vol-

len overtuigd zyn,

Dewyl nu de tendines van de mees-
te der zoo even genoemde fpieren, aan

het hovende gedeelte van het opper-
arm-»

Cs) Ziekten der beenderen ifte deel pag. 128.

Lett. M.
(t) In de Chirurgie van Heister^ plaat van Ulhoor»

III. fig. 15 Lett. A.
(V) /}. Eufiachius Tab. XXVIII. Lett. F.

(w) Ibid. Tab. XXXIV. Lett. G. 6.

Cww) 3. S. yilbiniTakulae Jceleti et musculorim cor^O"

ris humani.

Tab prJma 5
Tab. IX. Lert. Q
Tab. XVIlLFig. L Lett. k. 1.

Tab. XVIII. Fig. IV. Letu i. k. L

J
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armbeen worden ingeplant, 200 moet
noodwendig volgen , dat by de uitrek-

king van den Arm , deeze tendines

mede verlengd moeten worden, het
geen, wanneer dezelve met een tee-

genhoudende ftrop beklemd zyn , niet

200 gemakkelyk zal konnen gefchie-

den, en dus eene teegenflrydige wer-^

t king te weeg brengen.
De zeer ervaren Heer J, R. zegt , in

zyne befchryving van een verbeeterd
W erktuig v2.nPetit (*), ditook reeds on-
dervonden te hebben (x). Hy fchryft:

5, Mogelyk is de ongelyke drukking
„ van de Lits tegen het Schouderblad,
„ ook eenigermaate eene oorzaak van
„ beletfel in de herftelling : want
5, het bovenftuk van de Lits, tegen de
„ uitfteekfels van het Schouderblad

„ geplaatst , ftelt zich met eene ge-
„ noegzaame kragt teegen het geweld
„ van de muscuU pectorales , deltoïdes^

„ Juprafpinatus , en Coraco-bracbiaks ,

„ die het bovengedeelte van het
„ Schouderblad anders voorwaards,
,^ ten aanzien van het Werktuig , zou-

?, den

r* U'f?ezogte Verhandelingen 4de deel.

, <x; ibid. pagr, jpi en jpa en ^öy.
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;, den trekken". (envervolgens)"Wani

„ neer nu de rekking gefchied, wor-

„ den de musculi, teres major en mi-

» nor , pectorales , en latisjïmus dorji

» gefpannen, en houden de Lits af,

j, om tegen den kantvan het Schouder-

„ blad te kunnen drukken ; dus geen

„ teegenftand genoeg vindende , moet
,, het zich ten deele aan de kragt der

j, muscuU infrafpinatus , teres major

^y en minor, tn fubfcapuïares overgee-

y, ven , die hetzelve voorwaards trek-

je ken ; waar uit volgt, dat de onder-

j, rand van het Pannetje des Schou-

,,, derblads, deeze zelfde verandering

„ moet ondergaan , en meer voor-

„ waards gebrast worden : fchoon na
5, de bovenrand wel terug gehouden

yy wordt, door het bovenlluk van de

5, Lits, moet het evenwel eenig belet-

5, fel in de herflelling geeven, als de

„ ontleeding neederwaards is , om dat

„ het hoofd over den onderrand van

5, het Pannetje moet gaan , zal het op

„ zyn plaats koomen. Hier behoorde

5, nu een middel aan de hand gegee-

5, ven te worden, 't welk gepast was

yy om die oorzaak, als een beletfel in

„ de herflelling, voortekoomen, en

yj dus

i
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;, dus dezelve gemaklyker te maken:
„ maar dewyl ik 'er tot nog toe geen
„ genoegzaam doorzigtin heb, zal ik

„ liever zwygen, dan onzekere mid-

,, delen voorteflellen , en wagten tot

„ ik nader ontdekt, en zekerer in

,, myn werk zal zyn".

En volgens de ontleeding van een
door konst Ontwrigten Schouder, na
den dood, door den Hoogleeraar Bonn
in 1779 op het Theatrum Anatomicum
(en waar van ik in myne 11 § nader
fpreken zal) gedaan, bleek, dat het
Ontwrigte hoofd des opperarmbeens

,

het tendineufe zoo wel als ook het vlee-

zige gedeelte van de muscuU fuprafpina*
tus en infrafpinatus , over de cavitas gle-

noidea hadden mede gefleept 9 zynde die

Ipieren dus zeer uitgerekt , waar door
de gemelde holligheid overdekt was.
Wanneer nu deArmwordt uitgerekt,

moeten deze tendines mede naar vooren
wyken, het geen niet gcmaklyk zal

kennen gebeuren, wanneer dezelve
met een ftrop , of lits beklemd gehou-^
den worden.

§, 8,
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Hoe zeer ik my by deezen ook voor-

genomen hadde , om niet te treden in

eene ontleedkundige befchouwing van
den Ontwrigten Schouder zelfs , of over

de waare kenteekenen van die ontwrig-

ting, of de plaatfing van het hoofd des

opperarmbeens^ als het ontleed is, opte-

geeven; maar my alleenlyk te bepaalen

tot de befchryving, en het aanwyzen
der werking van myn konsttuig ; zoo
moet ik echter een kleenen uitftap doen,

om een klaarder denkbeeld, omtrent

de herftelling te geeven , en aantetoo-

nen, waar het hoofd des opperarm-^

beens zich in de meeste Ontwrigtingen

bevindt, en ofde herftelling in der daad
doenlyk zy.

Het hoofd van het opperarmbeen
ontleedt byna altoos , naar beneden

,

tn verder naar vooren. Ik Ipreek hier

van eene eenvoudige Ontwrigting, die

niet verzeld is van een breuk van de
procesjus acromium, of andere omftan-

digheden. De agterwaardfche ontwrig-

ting,
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ïihg, daar de meeste fchryVers gewag
van maken , heb ik , niet tegenftaandé

ik zeer veele Ontleede Schouders heb
gezien en behandeld , nimmer waarge-
nomen: en onder verfcheiden zeer erva-

rene, en kundige Heelmeefters, met
welken ik hier over gefproken heb , heb-

be ik tot heden toe noch geen een ee-

nigen gevonden, welke heeft konnen
zeggen die in perzoon te hebben gezien*

^. Titfingh zegt evenwel in zyn Heel-
konst,zoodanig eene Ontwrigting, door
middel van het katrol hcrfteld te heb-
ben (y) : echter hoemt die fchryvei*

het een zeldzaam geval.

De opwaardfche Ontwrigting, dat is

naar boven, kan niet gemaklyk gebeu-
ren: want de procesfus acromium y het
ïigamentum triangulare by dit gewrigt,
de tend'o van het lange hoofd der mus-
culus biceps brachii , welke langs dè
jülcus van het os humeri loopt (z) , kan-
ten zich allen aan, tegen deeze Ont-
wrigting: dus kan die niet gemaklyk
jx, DEEL, D ge-

Cy) Titfngh verdonkerdé Heelkónst Sic, pag. 755.
(z) B. Èuflachius tab. XXXV. Lett. T. a (h. Zie

nicde hier over de verwonderlyke ent uituiunÉende'

. plaacen van den grooten Camper ^ Dem. A?iétom, Patha^
ieg, LÜre ^Timo tak I. fig. 11. LQtU Ka L,
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gebeuren, als met afbreking , en ver

-

fcheuring van deeze deelen.

$. 10.

Ik hebbe zeer veele redenen om te

gelooven, dat het hoofd van 'tOpper-
armbeen, by de Ontwrigting, nage-
noeg in de meeste gevallen, altoos zyn
ftand neemt, zoo als wy hetzelve afge-

beeld vinden by J. L. Löfeke (a), en
ook in het geneeskundig tydfchrift (b).

Het hoofd des Opperarmbeens , zoo
als by de ontleeding bleek , was naar
vooren ontwrigt, en had zich geplaatst

onder de procesfus coracoïdëus , aan den
binnenkant van de cavitas glenoïdeai

aldaar was een nieuwe vlakke hollig-

heid gevormd, terv/yl de voorige cavi-

tas, hierdoor als toegedrukt, en voor
een gedeelte vernietigd was (c).

De Heer Thomfon verhaalt (d), dat

hy beezig zyijde, om de operatien op
een

Ta") Nejue und Seltene Anatomisch Chirurgisch
Medicinefche warhnemungen erster warhn. pag. i.

(b) Eerfte deel, pag. 283—298.
(c) Swagerman Ontleed- en Heelkundige verhan-

deling van het waterhoofd &c. §. 27Ó.

Cd) Medical obfervations and inquiries Vol. I£.

pag. 35 1.



öntwrigteM schouder; $t

èen dood lighaam té döeh> ohtdektté^'

dat de rechter Schouder öntwrigt was>

zynde het hoofd van het ojJperarm-

been geplaatst in den Okfel, Hy on-

derzocht terftond dat gewrigt, en vond,
dat het hoofd van 'topperarmbeen zat

aan den binnenkant van den hals van 't

Schouderblad , hebbende aldaar de
musculus fub/capuldris een weinig ter

zyde gefchooven, en op deeze plaats

een nieuwe vlakte gevormd, waar door
de cavitas gfenoideay welke te vooren
tot de geleiding gediend had, voor een
gedeelte vernietigd was (e)^ Ên dié
Schryver voegt 'er by, dal! de nieuwe
gemaakte pan, van eene ronde gedaan-
te > en grooter dan de anderfms na-

tuurlyke cavitas vV^as. Het hoofd van
't opperarmbeen was platter, dan ge-
wopnlyk, en zoö wel het hoofd van dit

been, als de holligheid, hadden beiden
een kleene zeer gladde oppervlakte^
terplaatfe, alwaar de vryving hét groot-
fle had geweest. De beweeging vari

den Arm, had echter maar voorwaafds;»
en achterwaards können gefchieden^

Da Dé

f^e") Niéuwe Vaderlandfche LettéroefTenlnffcn' ^
ifte décl 2 Ie ftuk No. X. Mefigelv^erfe pag. y^y.
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De beroemde Hoogleeraar Ccmpef
heeft de goedheid gehad ^ my de aftee-

kening te zenden, van het Ontwrigte
Armbeen uit zyne verzameling^ waar
uit blykt, dat de middenlyn, door het
hoofd en lighaam van het Armbeen
loodregt getrokken , raakt aan den
voorkant van het ravenbekswyze uit-

fteekfel, daar het midden op de holte

van de pan des Schouderblads pasfen

moest, waar door de lange trekker

van de biceps geheel uit zyn koker ge-

trokken is. Het hoofd des Armbeens
ftaat hier door meer dan de helft in-

waards, dat is, onder het Sleutelbeen,

en pectoralis minor, terwyl 'er eené
holte blyft, tusfchen het acromium en
het gemelde hoofd.

Hier mede komen overeen , ver-

fcheiden verouderde ontwrigt geweest
zynde opperarmbeendcren en Schou-
derbladen, welke men in de kabinet-

ten van zieke beenderen vindt.

In het Jaar 1779, zag ik den Hoog-
leeraar Bo?m ontleeden , een door
konst na den dood Ontwrigten Schou-

der.
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der. De mmculus deltoïdes was voor
een gedeelte met het hoofd van 'top-

perarmbeen naar vooren geweeken ,

gelyk ook het lange hoofd van de bi-

ceps bracifü , en coraco-brachiatis» Zyn
Edele rnerkte hier by aan, dat in

deeze Ontwrigtingen, by magere men-
fchen, zich by den Schouder, aan den
Bovenarm, als een kleen kuiltje ver-

toont, het geen gemaakt wordt door
het invallen des deltoïdes, welke dan
op deeze plaats door het hoofd van het
opperarmbeen niet meer wordt opge-
ligt. Het hoofd des opperarmbeens be-
vond zich onder de tendo van de mus-
culus pectoraUs minor , tegen en on-
der-de procesfus coracoïdëus . De hol-
te van de cavitas glenoïdea was over-
dekt, door de tendines en vleezige ge-
deelten van Ó.Q fuprafpinatus en iw/r^-

fpinatus: en dit zal altoos in dit geval
gebeuren moeten: want indien ^m en
nagaat, de beginfels en inplantingen
van deeze fpicren, zoo kan het niet
anders zyn , ais het hoofd van 't op-
perarmbeen naar vooren wykt, ofdee-
ze fpieren moeten ovef de cavitas gie-

noïdeg, heen getrokken worden, en
dus decze vlakke holte bedekken. De

D 3 bloed-
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tloedvaaten en zeenuwen van den
Arm, hadden hunnen loop, aan deq
voor- en bovenkant van het hoofd de^

Amibeens. Het hoofd van het op-
perarmbepn , was in die Ontwrigting
doorgegaan, tusfchen de teres minor
en Jubjcapularis -^ hetzelve had zyn
iland genomen, ondeT de lendo van
de pectoroUs minor y onder de proces-

Jus coracoid'èus , beneden de cavitas

gtenoïdeay teegen den binnenrand var|

de costa inferiGr fQapulae,

De Schouder oiitwrigt meeren-
fieels, wanneer de Elleboog, van het
Lighaam verwyderd, opgelicht wordt.
Ik fpreek hier weder van een enkele
Ontwrigting , zonder eenige andere
byzynde omftandigheeden : maar ik heb
foorten van Ontwrigte Schouders^ ge-
zien, ten minften die men voor ont-

wrigt hield, in welke de Elleboog
niet was opgelicht geweest , en het g^-
wx\^ van den val, alleen op het hoofd
van 't opperarmbeen was aangekomen.
Jn dit foort vermoede ik, dat altoos een
gedeelte van den zoogenaamden hals

yan 't Schouderblad, of cavitas glenoï-

dea afbreekt. Het hoofd van 't op-

perarmbeen zyn iteunpunt dus yerloo-
-'''^"' ^"'' " " " '"

'
'"' "*

' ren
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ren hebbende, wykt dan, met het af-

gebrooken gedeelte, naar vooren en
nederwaards : doch dit foort kan
men in eenen ftrikten zin genoomen,
t'oor geene waare Ontwrigting houden.

Dit zyn gevallen , die fomtyds den
Heelmeester konnen misleiden, en na-

derhand veel moeilykheeden te weeg
brengen. .

Van dit foort heb ik 'er gezien,

welke alle de teekenen van Ontwrig-
ting hadden , maar wanneer men den
Elleboog voorwaards, en teegen het
Lighaam bracht , en daar mede het
opperarmbeen opwaards drukte, had
de Schouder weder eene natuurlyke
gedaante ; maar zoo dra men den El-

leboog los liet, zag men eene aanmer-
kelyke verandering in den Schouder
gebeuren , en het hoofd van 't opper-
armbeen week weder naar vooren.

Duverney^ fpreekende van de breu-
ken des Schouderblads , bevestigt d t

gevoelen, door de mededeeling van
dit geval. "EeneVryller werd, door
„ een val in een fteengroeve , dood
„ gevonden, Behalven verfcheidene

„ Beenbreuken, welke zy bekoomen
„ had, onderzocht Duvermy haar flin-

D 4 „ ker
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w kcr Arm , en dewyl deeze zich zoq
>jr gemaklyk liet beweegen, dagt hy,

w dat die Arm ontwrigt was , maar
yt na dat de bekleedfelen en fpieren

?7 weggenoomen waren, bevond men,
9, dat het hoofd van 't opperarmbeen
5J,

in zyn vlakke holte zat, maar tef-

5^ fens een breuk van den hals des

V Schouderblads , en van het raven-

5, bekswyze uitlleekfel, welke ten ee-

„ nemaal van het overige Schouder-

^j blad waren afgefcheiden (f)".

In de maand September van 't jaar

I779> ontleedde de Heelmeester Ar;>-

ger , in 't byzyn van de Heeren van
jRhyjJy Mariens, Lengacker en My, ee-

ne verouderde (zoo men meende)
Cntwrigting aan den Schouder. Wy
vanden , dat het hoofd van 't opper-
armbeen naar vooren was geweeken ,

en zyn fland genoomen had, onder de
Xendo van de pectoralis minor, onder
de procesfus coracoïdëus , op en bin-

nenwaards de Costa inferior fcapulae.

Öp deeze plaats was gevormd , eene
^eer groote vlakte , en als het ware
eene geheele nieuwe cavitas glenoïdea.

Het

Cf) TSnytrvi^ Gebrseken ^e.r Beenderen 2de deel

1 . '*^ •
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Het hoofd van het Opperarmbeen, zoo
wel als deeze vlakte, was omringd
door een zeer dik en flerk ligamentum

capfulare , dat geheel , en niet ge-

fcheurd was. Buiten de opwaardfche
beweeging, konde de Arm zeer vry
naar alle kanten bewoogen worden.
Dan by een naauwkeurig onderzoek
bleek, dat van de cavitas glenoïdea een
gedeelte was afgebroken geweest, en
dus het hoofd van 't opperarmbeen,
met dit afgebroken flukje naar vooren
en nederwaards geweeken, en alhier

deeze veranderde gedaante te weeg
gebracht was.

De Heer Thomfon zegt: "Ik vond
„ dat de rand van de pan van het

„ Schouderblad, aan de binnen zyde,
„ of wel dat gedeelte van dezelve , 'e

„ welk zich van den wortel van het
„ Ravenbekswyze uitfleekfel, tot aan
^y de onderde Rib van het Schouder-

p blad uitflrekt^ afgebroken was &c. (g).

§. 12,

per men dan tot de herftelüng van
D 5 een

(g) Mediqal obfervations and Inquiries, Vol, II.
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een Ontwïigten Schouder treedt, be-
hoort men overtuigd tezyn, dat'erwaar-
lyk eene eenvoudige Ontwrigting plaats

hebbe: ook dat zy versch, en niet ver-

ouderd zy, het welk fomwylen door
de Lyders verzweegen wordt : en dat

'er geen fractuur of ander ongemak, 't

welk mede eene kwaade geflalte aan
den Schouder te weeg brengen kan,
tegenwoordig zy,

Hippocrates teekent aan , "dat hy
^y verfcheiden en zelfs niet onvermaar-

„ de Geneesheeren gekend heeft, die

„ meenden, dat de geleeding van è^n
yj Schouder ontwrigt was^, terwyl de

„ Schoudertop (acromion) afgebroken

j, was, zoo dat de bovenlle famenvoe-

„ ging zich laag en hoi vertoonde (h)".

JSet geval van Galenus , door van
Swieten aangehaald , verdient mede
onze opmerking (i). En die zelfde

Schryver maakt gewag van een man

,

wiens Arm ontwrigt was, en zegt, dat
de Geneesmeester , den lydenden Ariji

by den gezonden Schouder vergelyken-
de , geen verfchil in de gedaante vond,

zoo

Ch) Zie van Srvieten §. ^64.

(.i; Ibld, §. 3Ó4. pag 132, Nederduitfche druk.
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eoo dat hy oordeelde het gewrigt niet

ontleed te zyn ; de pyn echter aanhou-
dende , werd Galenus geraadpleegd.
Schoon Galenus numede geene tegenna-
tuurlyke holligheid, in de vergelyking
met den anderen veronderflelden ge-
zonden Schouder vond, bracht ny
evenwel zyne vingers , onder den ok-
fel van den lydenden Arm , en vond
toen , dat het uitgefchooten hoofd des
Armbeens daar zat. De eerfte Ge-
neesmeester was misleid, door de ver-»

gelyking der Schouders, daar by eene
naauwkeurige ondervraging bleek, dat
de lyder voorheen, door een val uit-

een wagen, zyn Schoudertop, aan den
nu veronderflelden gezonden Arm, had
afgebroken , en dus had de vergelyking
(ier beide Schouders met eikanderen,
^en Geneesheer misleid (k).

§' n-

Ook is hier omtrent aanmërklyk het
geval , dat A. Tttftngh ons opgeeft (1).

!^an een Matroos, wiens Arm ont-

wrigt

(k) Ibid. %. 365. pa». 147.

^1) Verdonkerde Heelkonst, pag. 752^
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wrigt was, werden ^eer veele, en ver-

fcheiden Werktuigen tot herflelling be-

proefd; ja zelfs hier op aan ilukken ge-

draayd en gewonden, doch alles vrug-

teloos; dus men befloot, om noch een
uiterlle proef met het yzere GJosfoco*

mium te neemen , hetgeen mede on-

bruikbaar werd uitgefchroefd. "Al wat
„ rekken kon, dat rekte, en wat niet

5, rekken konde, brak aan ftukken,

„de huid berstte open". — In deezen
itaat beet de lyder van verwoedheid
naar de Heelmeesters, en de herftel-

ling bleef ondoenlyk. Vyf weeken
hierna, waren de toevallen, door dit

geweld veroorzaakt, weder bedaard:

en het bleek toen , uit het eigen verhaal

van den lyder, dat die Arm reeds zes

jaaren te vooren ontwrigt geweest was.

Ö. 14.

Een diergelyk geval heb ik gezien,

in een Man, aan wiens Ontwrigten
Schouder , verfcheidenH eelmeesters de
herflelling, met verfchillende Werktui-
gen, te vergeefs beproefd, en ook de

manier van Tbornfon vrugteloos bevon-
den hadden.



ONTWRIGTEN SCHOUDER. 6i

Üe lyder niet lang daarna, aan ee-

he andere krankheid overlydende, zoo
kreeg de Heelmeester , welke hem Het
laatfle behandeld had, gelegenheid, bnt'

den Schouder te ontleeden: en wy von-
den toen, dat het hoofd van 't opper-
armbeen geplaatst was onder de proceSï^

Ju f coracoïd'èus , beneden de cavUas gle^

noïdea, tegen de costa inferior fcapulae ^

die aldaar eene nieuwe vlakte had ge-'

maakt. Het hoofd van het opperarm-
been was op die plaats, welke tegen
deeze nieuw gemaakte vlakte zich be-
wüo^en had, voor een groot gedeelte
als atgefleeten, en dus bleek het nuj
dat dit mede eene Ontwrigting ware,
die reeds veele jaaren te vooren ge-
beurd was: en hier uitj dat de herflel-.

lin^ ondoenlykhad geweest: daar even-
wel de lyder altoos > en by herhaalde
ondervraginge, gezegd had, deeze ont-
wrigting eerst korten tyd geleeden ge-
kreegente hebben, zoo dathy hier door,
alle dieHeelmeesters had misleid, en had.
zelf zich zeer veele onnoodige pynen'
laaten aandoen. Men ziet dan uit dee-

'

ze gevallen, hoe oplettend een Heel-
meester dient te zya^ eer hy de her-
Helling beproeft. , .
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§. 15.

De Engelfche Heelmeestéi' 'Phomfhti

verhaalt (m), by Ontwrigtingen vaii

den Schouder gevonden te nebben^ dat
het Ligamentum capfulare gefcheurd, en
het hoofd van 't opperarmbeen> door
die fcheur was uitgefchooten. Indien
dit gebeurde, zoude dit fortityds dei

herflelling ondoenlyk konnen maken^
Die zelfde Heelmeester fchynt van

gevoelen te 'Lyn, dat de moeilykheid
van de herflelling ook kan ontftaan^

door de beknelling der peeren van dé
tnusculusfubfcapularis en teres minor (n)i

Hierom wil hy ook, dat de uitrekking

van den Arm niet fterk zal gefchieden>
om dat in zoodanig een gevaT^ de fcheur
in het Ligament , en de knelling der ge-
melde tendineSf nog meerder om net
hoofd van 't opperarmbeen knellen
zouden, en dus de wederkeering bin-

nen dit Ligament ondoenlyk maaken,'

Tot ftaving van zyn gezegde , geeft hy
het wonderbaarlyk > en voor my zeet
twyffelachüg geval op«

Eeili

(m) Medici obfervaüons afld iïiquiries.

<n; Ibid.
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Een Man , in 't Hospitaal te Lon-
den, wiens Schouder Ontwrigt was
waar aan verfcheiden vfugtelooze poo-
gingen tot herfleJling geShied waren.

Ü!^a u^^ c'^i^''
Ontwrigten en on-

herflelden Schouder, weder te bedde
gebracht

: dan men bevond den vol-
genden morgen , dat de Arm, terwvlde Lyder in het Bedde geleegen had-

!

de weder van zelve in zyn plaats was
gekeerd. Die Heelmeester gist, datdeezeArm, in her bed, een |elukkige
ftand ontmoet heeft, en dus Eet hoofd
des opperarmbeens weder door depeezen, die hetzelve beknelden, inzvn
plaats gekeerd is.

^

De onmoogelykheid van fommiffeOntwngte Schouders tekonnenTlr-
ifcellen, hangt volgens het gevoelen

renftfR'^T.''^-''^""^^^^'
en ervaa-

n^A .ïï^elkundigen ook dikwerf af,om dat de musculi fubfcapulares , en te^

wvlTT' f^""
fterk zyn ingekort, ter-wyl de tendmes van dtfupra-, en nfra-

fpinatus, (zoo ak ik in myne ii ö heb
aangetoond) zeer flerk uitgerejct zyn-ae, en over de cavitas glemïdea heen
getrokken, hier door alsVerlamd zym

en
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en van dit gevoelen is mede de Heef
Tbomfon (o).

§. i6.
.

Om alle de bovengemelde moéilyk-
heeden te overwinnen , en , was hetmo-
gelyk , gelukkiger dan voorheen te flaa-

gen,lietikindenjaare 1774, eenWerk-
tuig vervaardigen , om met zeekerheid
den Ontwrigten Schouder te herflellen;

Myn Werktuig dan gereed zynde ,

moest ik wachten , tot eene my voor-
koomende geleegenheid: en het was
niet eerder als in de maand July 1775,
dat my een Ontwrigting hier toe voor-

kwam. Dan^ eer ik de proeven met
dit Werktuig genoomen , opgeef, zal

ik eerst eene befchryving van het
Werktuig zelfs mededeelen.

Myn Werktuig is faamengefteld, vari

een Plankje A, lang drie voet, en vyf
en een half duim breed. Aan het ee-

ne einde zyn geplaatst, twee opftaan-

de Kardoesjes B: B:, waar tusfchen be-

vat

(ö) Medical obfervadons and inquiiies.
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vat is de houten Spil , of Klos C, en
het yzeren Spilletje D : D :. Het ko-
peren RadE , is gehecht aan den houten
Spil C, en bevat vierentwintig tanden.
Aan dezelfde Spil of Klos , is vast ge-

maakt, een zeer fterke Zeel F: Fr.

Het Rondzelrad G, dat van yzer is,

en zich aan de Spil D: D: bevindt,
heeft zes tanden. HetPalradH, me-
de aan dezelve Spil gehecht, heeft agC
tanden, en wordt teegengehouden door,
de Pal I. De Spil , met het Rondzel-
rad, en Palrad, worden in beweeging;
gebracht en rondgedraaid , door de
Kruk K., voorzien met een houten
Handvat L. Aan het eind van de Zeel
F : F : is geklonken een koperen
Plaatje , waarm een zeer fterke yzeren
Haak M is gevoegd. Aan het andere
eind van het Plankje A , is door mid-
del van een beweeglyk Scharnier S
vast, een breede koperen Plaat N,
welke aan zyne binnenzyde T, dat is,

naar het Lyf van den Lyder toe, opge-
vuld is , met gebrand Paardenhair ,
vervolgens overtrokken met zagt Le-
der, pe hoeken van deeze Plaat, zyn
voorzien van vier ledere Riemen

,

waar van de bovenfte 0:0: over den
12C, PEEL E ge-
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gezonden Schouder van den Lyder
gaan, terwyl de onderfte P : P: om de
borst vast gemaakt worden. De bin-

nenzyde van deeze Plaat, wordt ver-

toond door T, terwyl de buitenzyde
door V afgebeeld wordt. En eindelyk
is hier by gevoegd , een van onrekbaar
leder famengeftelde Armriem Q,, voor-
dien van een Lits R.

"Wanneer men nu deeze befchryving

,

met de hier by zynde Plaat vergelykt,

200 zullen aJie de overige deelen van
dit Werktuig, zeer klaar konnen be-
vat worden. En men zal in deeze af-

beelding ligt ontdekken , dat ik voor
een groot gedeelte, dit Werktuig heb
famengefteld , en van het Werktuig
ySin Purman, dat P/ö^«<?r afbeeldt; en
van het Werktuig van den Heer f, R. ,

het geen ons in de uitgezogte verhan-
delingen wordt medegedeeld.

Misfchien zoude in de foort van be-
weeging , welke de Plaat N , aan het
Plankje A heeft , noch eenige verbe-
teringen konnen worden gemaakt ,

maar dewyl tot heeden toe, in alle ge-

vallen die ons zyn voorgekoomen , dit

Werktuig zeer wel heeft voldaan, zoo
hebbe ik tot dus verre daar in, geene

ver-
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veranderinge gemaakt. Op dusdaani-"

ge manier zyn 'er thans in deeze Stad
neegen Werktuigen vervaardigd.

Ik kan niet voorby te melden , dat

fchoon ik in 't famenftellen van dit

Werktuig zeer veele moeiten en kos-
ten heb gehad , ik echter daarenteegen
ook weder alle voldoening heb, al-

zoo hetzelve niet alleen de goedkeu-
ring van eenige zeer ervaarene en kun-
dige Heelmeesters heeft verkreegen,
maar ook daarenboven de goedkeu-
ring van het Collegium Chirurgicum te

Amfterdam heeft weggedraagen , de-
wyl gemelde Collegie my heeft laaten
verzoeken, om voor hetzelve een der-
gelyk Werktuig te laaten vervaardi-
gen , het geen ten dienfte der Chi-
rurgyns , welke dit Werktuig benoo-
digd hebben, op gemelde Collegie be-
waard wordt, alwaar zy dit zoowel,
als alle de overige Werktuigen , ter

leen bekoomen konnen.
De Werkman van dit Werktuig is

Harmanus Elwe , woonende thans in
de Barnefteeg te Amfterdam. Ik ver-
koos deezen , om dat hy te vooren
een Konst-Arm , en een Konst-Been,
naar myne opgave had gemaakt, voor

E 2 Ly-
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Lyders, aan welker éénen ik den Arm,
en den anderen hetBeen in de Dey afge-

zet had: dus dacht my> dat deeze Werk-
man daar toe zeer gefchikt zyn zoude.

§. i8.

De eerfte Proef welke ik met dit

Werktuig nam, was in de maand Ju-
iy 1775.

Een Man had den regter Schou-
der Ontwrigt: *er waren reeds verfchei-

den vrugtelooze poogingen tot herftel-

ling op gedaan , zelfs had men ver-

fcheidene Machines beproefd , doch
vergeefs: in weerwil van dit alles, ver-

richtte ik deherftelling met myn Werk-
tuig zeer gemaklyk ; en moet beken-
nen, geene geringe voldoening en ge-

noegen over deezen goeden uitflag ge-

fmaakt te hebben.

De tweede Proeve nam ik in Augus-
tus 1776.

De Heelmeesters L., en van >^,, had-

den aan een zeer flerk befpierd Man ,

een anderen Hereu/es goiy^^nde , wiens

Arm Ontwrigt was , reeds verfcheiden

vrugtelooze poogingen , tot herftelling

in 't werk gelleld; zelfs 'er eenige Ma-
. i chi-
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chines , waar onder die van Petit ,

door ülhoorn verbeeterd, zonder nut
op aan ftukken gewonden. Na dat ik

dan myn Werktuig , in teegenwoor-
digheid van die Heelmeesters had aan-
gelegd , en hun zelf daar mede had
iaaten werken, zoo werd die Schou-
der zonder eenige moeiten herfteld.

De Lyderzeide toen, in hunne teegen-
woordigheid, "dit is een onbetaalbaar

„ Werktuig, ik heb hier van zeer wei-

„ nig pyn gevoeld; daar ik van die an-

„ dere Werktuigen , eene verfchrik-

„ kelyke, en vrugtelooze pyn gelee-

,j, den heb^
De derde Proef met myn Werktuig,

werd genoomen in May 1777, door
den ervaaren HQélmtQStQV Swagerman

,

aan Mevrouw C . . . . : en fchoon die
Ontwrigting niet gemaklyk te herftel-
len was , werd echter die ontleeden
Schouder door hetzelve volkoomen in
het Lid gebracht.
De vierde Proef werd genoomen op

eene Vrouwe in Augustus 1777., door
den Heer y^. AT. Richart , in tegenwoor-
digheid van den ervaaren Heelmeester
Lotbsy my, en eenige anderen. Niet
teegenflaande deeze Schouder reeds

E 3 zes
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zes wecken lang Ontwrigt was geweest,
zoo werd dezelve echter door myn
Werktuig volkoomen herfteld.

De vyfde Proef viel voor in Septem-
ber 1777, in tegenwoordigheid van den
Hoogleeraar Bonn; en alhoewel deeze
Ontwrigting reeds drie weeken oud
was, zoo verrichtten wy echter de her--

Helling volkoomen.
De zesde Proef werd genoomen in

1777, door den .ervaaren Heelmeester
Loths, in myn byzyn, op eene Vrouw,
De Ontwrigting, fchoon moeilyk te

herflellen, werd echter door myrj:

Werktuig volkoomen verricht , en het
hoofd des armbeens op zyn plaats ge*

bracht.

De zevende Proef werd genoomen
door den ervaaren Heelmeester ï^öw der

Duin, mede in 1777 ^ niet even den»
^elfden goeden uitfiag,

In de Maand January 1778, nameiï
de ervaarene Heelmeesters D, v. Ges^

Jcher, en J. de Bree, van gelyke eene
'proef met het gemelde Werktuig, in

aen Ontwrigten Schouder van den
Jieer O , , , ., en de Herilelling ge-

fchiedde volkoomen,

ll\ d? neggn^e Pipef^ ontmoette ik

' zeer
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zeer groote moeilykheeden, welke ik'

hier diene te melden, om anderen daar

voor te waarfchouwen. By den Heer
de V ... . wiens Schouder Ontwrigt
was , werd door my , en den Heer
B . . . . dQ herftelling met dit Werk-
tuig beproefd. Het was in de Maand
January 1778, en juist een dag, op-wel-

ken wy eene zeer fterke vorst hadden.
Na dat ikmyn Werktuig aangelegd had-
de, en bezig was daar mede te werken,
fprong *er een tand uit hetyzeren rond-
zelrad, en dus werd myn Werktuig
onbruikbaar. Ik liet op het oogenblik
den Heer van Gesfcher (voor wien ik

hetzelve foort van Werktuig had laaten

vervaardigen) verzoeken , om het zy-

ne ter leen te moogen hebben : en na
dat ik dit weder had aangelegd , draai-

de by de werking, de kruk om de yze-
ren ipil rond, zoo dat het niet meer in

beweeging kon gebracht worden, en
dus werd ook deeze Machine onbruik-
baar. Ik zond terftond by den Heer
Swagerman , die ook een foortgelyk
Werktuig bezat, met verzoek, het
zelve my te willen leenen. Als ik dee-
ze Machine weder had geplaatst, eft

den Arm byna op het höoglte punt van
£ 4 uit-
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uitrekking gebracht hadde , zoo dat ik

van meening was, om nog een vierde
flag met de kruk te laaten omdraaien

,

brak de haak aan de zeel af. Dit gaf

een geweldigen fchok in den Schouder
des Lyders; maar tefFens voelde ik op
dat oogenblik, terwyl ik den Schouder
met myne handen omvat had, dat het
hoofd van het opperarmbeen zich
plaatste, in de cavitas glenoidea, en dat
de herllelling volkoom en was. In het
eerst konde ilc niet bevatten, wat de
redenen waren , waarom aan deeze
Werktuigen telkens iets aan ftukken
brak, daar het geweld, of kracht,

welk ik daar mede verrichtte, niet zeer
groot was: en die eigen Werktuigen,
reeds in voorige herftellingen, zelfs met
nieerder kracht, het zeer wel hadden
yitgehouden: maar naderhand begreep
jk, dat de felle vorst, die zeer veel uit-

werking op 't Haal en yzer heeft, alleen

de oorzaak van a]. dit aanftukken bree-
ken w^s geweest; en hier uit leerde

ik de noodzakelykheid, om, wanneer
ik in 't vervolg weder met dit Werk-
tuig by een f^lle vorst moest werken,
atl§ d^n, al wat van ftaal of yzer daar
pi| js^'^ipt warni te gJ^Qeten maken.

' " '^^ '

""" ""'
'

De
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De tiende Proef werd genaomen in

Maart 1778, door den ervaaren Heel-
meester Labee, in 't Sint Pieters Gast-

huis te Amfterdam , aan eene Vrouw,
wier Schouder acht dagen te vooren
Ontwrigt was : en de herflelling ge-
fchiedde met dit Werktuig.
De elfde Proef werd door my ^e-

noomen aan eene Vrouw, in teegen-
woordigheid van den Geneesheer Bar*
banfon met den Heelmeester Bakker,
Tot herftelling van deezen Ontwrigten
Schouder waren reeds vrugtelooze po-
gingen in 't werk gefteld. Deeze Vrouw
was zeer vet, en buiten gewoon zwaar
van Boezem. Ik konde derhalven de-
plaat van myn Werktuig niet op de ge-
woone wys, tegen de Borst plaatfeny
maar moest dezelve geheel op zyde,
en naar agteren , onder den Okfel leg-
gen : hier uit volgde dan , dat de rich-
ting van het Werktuig, den Arm ge^
heel dwars van 't Lighaam afbracht

,

en als naar achteren toe werd uitge-
rekt, hetwelke my beducht deed zyn-
voor den goeden uitllag van deeze
Proef: echter gefchiedde de herftelling
des Ontleeden Schouders, op deeze
manier, mede vry gemaktyk.

E 5 De
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De twaalfde Proef viel voor in April

1778, by een Man van vyftig jaaren:

de Ontwrigte Schouder werd zeer
wel herfteld met het bovengemelde
Werktuig, door twee discipelen van
den Heer van Gesfcher.

In het vervolg van tyd zyn door dit

Werktuig, noch verfcheidene Ont-
wrigte Schouders , 200 door my , als

ook door anderen herfteld: dan dit

twaalftal van proeven , zal naar myne
gedachten genoegzaam zyn , om te

doen zien, de gemaklyke wyze van
herllelling hier mede, en de nuttig-

heid die hetzelve, boven veele an-

dere Werktuigen van dit foort heeft

;

het is immers inzonderheid uit myne
eerfte en tweede proefneeming geblee-

ken , dat ik 'er herftellingen mede ge-

daan heb, die door andere Werktui-
gen niet hadden konnen bereikt wor-
den.

Ik kan daarenboven verzeekeren

,

dat tot heeden toe , ons noch geene
ontwrigtingen van den Schouder zyn
voorgekoomen , waar aan wy het ge-

melde Werktuig gebruikt hebben, of

dezelve zyn alle volkoomen herfteld.

Echter is het zeer mogelyk, dat iemand
met
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met dit Werktuig niet goed , en in or-
der werkende , fomtyds in de herilel-
ling niet zoude flaagen: of dat de
Ontwrigting van eenige omftandighee-
den verzeld was, die de herftelling on-
doenlyk maakten , 200 als uit myne 14
en 15de §. gebleeken is.

ö. 19.

Na dat by een Ontwrigten Schou-
der dan alles rypelyk overwoogen is,
en myne aanmerkingen in de 12, 13,
14 en 15 §. 'm acht genoomen zyn,
plaatst men , wanneer de herflcUing
moogelyk geoordeeld wordt, den Ly-
der of Lyderes, op een floel van mid-
delbaare hoogte , of gefchikt naar de
geflalte van den Heelmeester, die de
herfteliing verrichten zal.

Ik plaatfe een te lamen gevouwen
beddelaaken, of een zeer dik compres
van linnen, onder den lydenden Ok-
fel, teegen de Borst, en hier teegen aan
de met leder bekleedeplaatN:, die ver-
volgens met de ledere riemen O: O:
over den gezonden Schouder , en met
P; P: om het Lyf wordt vastgemaakt.

Ik legge myn Werktuig altoos zoo-

daa-
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daanig aan, dat de Arm zydelings, en
infommige gevallen, iets achterwaards
van het Lighaam af, kan uitgerekt

worden. Duverney van een Ontwrig-
ting , daar het hoofd des opperarm-
jbcens naar vooren geweeken was, han-

delende , fchynt van begrip te zyn

,

dat by de voorwaardfche Ontwrigtin-
gen, de Arm in dusdaanigen ftand ge-»

bracht moet worden , om daarin de
-uitrekking te doen. "In zulk een ge-

„ val (zegt hy) moet de Arm in een

^ horifontaalen lyn, en achterwaards

„ gebracht worden , in welke plaatfing

5, men de uitrekking verricht ; bren-

„ gende , naar maate het hoofd den

»> rand van zyn holte nadert , den
,^ Arm, die ondertusfchen ileeds uit-

„ gerekt wordt gehouden , van binnen

„ buitenwaards (p)".

Boven den Elleboog , dat is , bo-
aren het gewrigt, hetgeen door de ra^

diiis QU uina, met het onderde gedeel-

te van het opperarmbeen wordt fa-

mengefleld , leg ik alleenlyk een wind-

fel aan, zonder compres, waar mede
ik boven de condyli, dit deel zeer ge-

lyk

''p" Duverney Gebreken der been leren 2de deel.

pag. 174.
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lyk omzwagtele; de flagen van het
windfel zoodanig laatende , dat dezel-

ve naar beneeden digt aan de condyil,

het dikfte op eikanderen leggen, het
welk in dit geval een zeer groote nut-

tigheid heeft: hier door immers komt
men voor , dat het Armriem geenc
kwetfmg aan de huid maakt, en de
meerdere dikte boven de condyliy belet

de affchuiving van den lederen Arm-
riem. Hier over heen gesp ik myn
Armriem (Q.) zeer ftyf om den Arm,
en breng den haak (M) , die aan de
zeel vast is , in de hts (R). Dit ver-

richt zynde , Haat myn Werktuig ge-
reed om te werken.
De Arm rust dus op het plankje , en

ik laat den onderarm in een geboogcn
geflalte, daar mede op rusten. Het
Armriem tot de uitrekking dienende,
moet nimmer anders , als boven den
Elleboog worden gelegd, dewyl an-
derfms de gewrigten van de Hand en
Elleboog , niet alleen onnoodige py-
nen lyden , maar daarenboven is heü-
noodzaakelyk, dat de onderarm in ec-
ne geboogen geftalte wordt geplaatst,
waar door de mufculus biceps bracbii verr
flapt wordt.

Een
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Een helper vat met xyn flinkerhand^
het plankje (A), by (Z), terwyl hy
met zyn rechterhand, de kruk (L) van
zich af, en langzaam rond draait: waar
door de zeel (FF) , op de fpil of klos
(C) wordt opgewonden. In deeze uit-

rekking omvat de Heelmeester met
beide zyne handen den Schouder, en
is tefFens oplettend, welke verande-
ring 'er in het gewrigt gebeurt. Men
gaat voort met den Arm op deeze wys
zeer langzaam te laaten uitrekken , en
dan heb ik verfcheiden keeren onder-
vonden , dat 'er als een fchok in den
Schouder komt , welke fomtyds mxCt

een hoorbaar geluid verzeld is: men
voelt dan het hoofd van het opper-
armbeen keeren op zyn uitgeweeken
plaats. Een tweede helper drukt dan
de pal (I) needer, en men draait de
kruk terug, waar door de zeel ver-

ilapt, en de Arm niet langer uitgerekt

wordt.
Het hoorbaar geluid , wanneer de

Schouder weder herfteld wordt, ver-

neemt men nogthans niet altoos. Ik heb
'er eenige in het hd gezet, by welke ik

dit niet gewaar werd; maar wanneer
my dacht , dat de Arm eene genoeg-

zaa-



Vn ONTWRIGTEN SCHOUDER. 79

zaame uitrekking had, liet ik het be-
needenlie einde van de plank, dat is,
dat geen waar aan de Ipil is in (C) l
neederwaards naarden grond drukken
terwyl ik met de kruk liet terug draai-
jen

:
en op deeze wys heb ik "^er her-

teld , zonder dit geluid te hoeren •

maar meestentyds ben ik , min , of
meer, by de herftelling, met mya
handen, die den Schouder omvatten
een fchok gewaar geworden.

*

§. 20.

De Schouder herfleJd , en daar wel
volkoomen van verzeekerd zynde, leo-
ik een compres met warmen brandewyn
bevogtigd, om den Schouder, en de/p/-
ca Jtmplex 'er om heen : vervolgens
plaats ik den Arm in een Armliater,
ot hcbarpe, ook Escarpe genoemd (q)-
altoos wel in agt neemende dat de El-
leboog gefteund wordt.

,

Ik moet hier by aanmerken , dat ik
nimmer den zoogenaamden bal , of iets
dergelyks, in denOkfelplaatfe, dew>'l

ik

P.S^ ^'SA.^^"' P'^- ^^^' °^^'' ^^ Verbanden.
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ik overtuigd ben , dat dit niet alleen

geen voordeel , maar wel zeer veel

nadeel kan te weeg brengen. Zoo
ik vrees heb voor knelling van de Ha-

gen van het windfel , dan plaats ik hier

een eenvoudig compres.

De Heelmeester Thomfon wil, dat

'er na de herfleUing, geen verband om
den Schouder zal worden gelegd, het

welk naar zyne gedachten, onnoodig,

en zelfs nadeelig is. Hy zegt , "de Elle-

„ boog in eene beflooten fluier, aan

„ de zyde van het Lighaam opgefchort

„ te houden , zal alles zyn , dat ge-

„ daan dient te worden (r)". En ik

geloove met dien Heelmeester , dat

dit ook in de meeste van deeze geval-

len genoegzaam voldoende is.

In de Ontwrigtingen van de Schou-
ders, zoo wel die geene, die reeds ee-

nige dagen of weekea ontwrigt ge-

weest zyn , als ook in verfche geval-

len , zal het altoos , het beste en vei-

ligfte zyn, om aanllonds van myn be-

fcnreeven Werktuig gebruik te maa-

ken ; en niet eerst de herftelling met
de handen en ftroppen te beproeven:

want 200 men de herftelling op dus-

daa-

(q) Medical Obfervations and inquiries vol. ii.
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daanige wyze tracht te doen , en de-

zelve mislukt, 200 moet men evenwel

^

tot Werktuigen den toevlugtneemen:^
dus ondergaat de Lyder eene dub-
bele pyn, daar anders de herllelling

met dit Werktuig zeker , en in eene
reize gefchieden kan. Daarenboven kan
de uitrekking, en teegenhouding, door
helpers , en ftroppen , nimmer zoo
egaal , gelyk , en gemaklyk verricht
worden, als met dit Werktuig: het
geen derhalven eene meerdere pyn aan
den lyder te weeg brengt.

$. 21.

Na de herllelling van den Ontwrig-^
ten Schouder, gebeurt het zomtyds,
dat 'er nog eenigen tyd een onver-
moögen om den arm opteligten over-
blyft, hetgeen ontdaan kan, door de.
rekking die de fpieren geleeden heb-
ben. Ook kan 'er nog langen tyd, als
een geringe verlamming overblyven,-
zoo als ik meer dan eens gezien hebbe:
zy kan een gevolg zyn van de druk-
king, van een of meerder Nervi Bra-
cbiales. Een geval heb ik gezien, al-

waar na de herllelling^ eene geheele
tx. DSfiL^ F ver-
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veflamming in de hand nableef

;

fchoon echter die hand, by de herftel-

ling niets geleeden had : de opperarm ,

ZQO wel als onderarm , konden zeer
wel bewoogen worden, tnaar in de
hand alleen , en inzonderheid den duim,
was geen vermoogen. Verfcheidene,
en dikmaals herhaalde fchokken met
de Electrifiteit werden aan die hand

,

en nervi brachiales gegeeven : 'er wier-
den linimenten enftoovingen gebruikt:
doch alles vruchteloos, zoo dat men
dit eindelyk geheel nalatende, het ge-
val aan de Natuur overgaf. Meer dan
een Jaar bleef de, hand nog in dien ei-

gen Haat , maar toen begon de be-
weeging en kracht allengskens weder
te keeren, en de Lyder bewoog in 't

vervolg van tyd zyn Hand, Arm, en
Schouder, zoo goea alsimmer tevooi^n.
Deeze Schouder was by de vier wee-

kenlang Ontwrigt geweest, en dus is

het waarfchynlyk, dat de nervi radia-^

les 9 ulnaresy en medianus gedrukt ge-
weest zyn (r).

ö. 22.

(r) Zie P. Camper demonfirationum anatomieo patholth-

gicarum Lib. prim. tahul. I, fig, II. N. 71—72—88—
loi en fig. III. No. 1—2—22—28, als ook tab» III,

fig. I en UU
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Men heeft uit de te vooren door my
opgegeevene herftellingen van den Ont-
leeden Schouder gezien, dat alfchoon
de Arm al eenigen tyd Ontwrigt ge-
weest is, men echter niet moet wan*
hoopen van te zullen flaagen; dat is te

zeggen, indien 'er geene andere om^
flandigheden dan de enkele Ontwrig-.
ting tegenwoordig zyn, ,,

Ik heb in de 1 8 §. gewag gemaakt
van de herftelling eenes Qndeeden
Schouders van zes weeken. Pesi( yerr

haalt (s) na eene Ontwrigting van het
opperarmbeen, welke 6 maanden oud
was , en die door hem herfteld werd.:
dit geval is daarom te meer te verwon-
deren, omdat de ondervinding JQert,

dat eene hoUigheid , waar uit een b^en
geweeken is, vry fpoedig door vernau-
wing eene veranderde gedaante aan-
neemt, waardoor alleen de herftelling

moeilyk zoude konnen zyn, en dikwils
geheel en al ondoenlyk,

Thomfon verhaalt echter , dat hy
Ontwrigte Scfeouders herfteld heeft,

F 2 wel-

(s) Petu ziekten der Beenderen, tweede druk
Ï75I- eetlle deel pag. i2ó.
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welke twee, en drie maanden ontleed
geweest waren.
yrrr Tocb no-t..

-Dus heb ik dan myn Werktuig be-

fchreeven, en de manier om daar me-
de te werken aangetoond. Op fom-
mige plaatfen heb ik eenen kleenenuit-

llap moeten doen, opdat mende voor-

gefielde zaaken beter zoude konnen
Bevatten. By eene andere gelegen-

beid hoope ik over de Ontleedingen
van den Schouder iets naders mede te

deelen. Deezen wensch voeg ik hier ten

flot by, dat elk die met myn hier bo-

ven befchreeven Werktuig de proef
neemt, daarmede 200 wel magflaagen,

als verfcheiden myner Konstgenooten
alhier, 'er met my mede geflaagd zyn.

Jl,J^w ^1,If

R E-
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R E C H E R C H ES-,.,

SUR UNE NOUVELLE ESPÉCE,^

DE

QÜARRÉS MAGIQUES,
PAR

Mr. L. E U L E R.^,
i

r

Ö- I. lU ne question fort curieufe

,

qui a exercé pendant quelque temps
la fagacité de bien du monde , m'a en-
gagé a faire les recherches fuivantes

,

qiü femblent ouvrir une nouvelle car-
rière dans l'Analyfe , et en particulier '

dans la doctrine des combinaifons.
Cette question rouloit fur une asfem-
blée de 36 Officiers de fix différens
grades et tirès de fix Régimens diffé-
rens, qu'il f'agisfoit de ranger dans un
quarré, de maniere que fur chaque li-

gne tant horizontale que verticale il fe
trouva fix OHiciers tant de diifcrens»

F 3 - ^ ca-
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caractères quö de Régimens différens.

Or après toutes les peines qu'on f'est

donné pour réfoudre ce Prob'léme, on
a été obligé de réconnoitre, qu*un tel

arrangement est abfolument imposfi-

bie, quoiqu'on ne puisfe pas en don-
lier de' deitiöilftfation rigoureufe.

§. 2. Pour mieux expliquer l'état de
Ia qucstion mentionnée > je marquerai
les fix Régimens différens par les lettres

latines a, b, c^ d, e, f, et les fix dif-

férens grades par les grecques «, /}, y,

s>, e, (, et il est clair que Ie Caractère

de chaque Officier est déterminé par
deux lettres , Tune latine , et l'autre

grecque , dont la premiere marque fon

Regiment, et l'autre fon grade et qu'il

y aura eu' effet trente fix combinaifons

de deux de ces lettres, que voici;

aa a3 ay aS as a^
,.',IiOiLBbtó baby hS he h^

, -' Ca C(3 cy cB CS c^
" da d0 dy d5 de d^

d it e /3 e y e J e e e ^
f« f3 iy rS ff f?

dont chacune exprimele caractère d'un

Officier. Il Pagit donc d'infcrire ces 36
termcs dans les 36 cafés d'un quarré

,

enfortequefur chaque bande tant hori-

zon-



'^4
7^ TmiDeel, ëB^l^^-.'i,^.



^'„^».' .."< :• ^"^':f^" ^"'^^r
Vlffl Deel .

M-itt: tl,

I



SUR LES QUARRES MAGIQUES. Bj

zontale que verticale on rencontre tant

les f]X lettres latines que les grecques.

5.3. On aura donc trois conditioSfe

a remplir , dont la premiere exige ,

que fur chaque ligne horizontale on
trouve les fix lettres tant latines que
grecques; en fecondlieUj que les dou-'

ze mêmes caractères fe rencontrent

dans toütes les bandes verticales , et en-

fin, que tous les trente üx termes rap-

portés fe trouvent rééllement infcritS'

dans Ie quarré; ou, ce qui revient au
même, qu'aucun terme ne f'y rencon-

tre deux fois : Car f'il ne f'agisfoit que'

de fatisfaire aux deux premières condi-

tions, il ne feroit pas difRcile de trouver

plufieures folutions, dont en voici une:

aab^cJdfCyf^
b3 CU f e e S aZ dy
c y de a3 bf f5 e«
dd fy c 1; c(i hx a e

e ê B S hy f a dfi cZ
f ^ e /J d « a 7 c É hS

[

mais eet arrangement a Ie defaut , que^

les termes b c et d e fy rencontrent
deux fois, et que les termes b s et d ; y
manquent entièrement.

§. 4. Puis donc que 'tous les foini

F 4 em-
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employés pour la conflruetion d'un tel

quarré de trente-fix cafés ont été inuti-

les, pour donner plus d'étendüe a mes
i'echerches, au lieu de fix Régimens et

de fix difFérens grades je mettrai un
nombre quelconque n , de forte qu'il y
ait n lettres latines a, b, c, d, &c et

autant de grecques «,3,7,5, &c. a
combiner de nn manières différentes et

a ranger tellement dans un quarré de
nn cafés, que chaque bande tant hori-

zontale que verticale contienne toutes
les lettres latines et grecques et qu'au-

cun terme ne fe rencontre deux fois

dans Ie quarré,

5. 5. Parce donc que chaque ligne

du quarré contient toutes ces différen-

tes lettres, et que partant la fomme en
est partout la même : il est clair, qu un
tel arrangement fatisfera a la condition
des quarrés magiques ordinaires; Car
pour produire tous les nombres dans
i'ordre naturel, on n'a qu'a donner aux
lettres latines a, b, c, d, e, &c. les

valeurs o, n, 2n, sn, 4n . . . (n— i) n
et aux lettres grecques a, ^, 7, 5, f, &c,
les valeurs 1, 2, 3, 4, 5, &c. . . . n.

Mais puisque dans ces quarrés il f'agit

feu-
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ibjulement de la fomme de tous les

nombres, qui fe trouvent dans chaque
bande tant horizontale que verticale,

il n'est point necesfaire, que tous les

nombres Py trouvent fur chaque bande,
pourvu que la fomme en foit partout
la même; ce qui est ausfi la raifon, par
la quelle on peut conftruire des quar-
rés magiques ordinaires de 36 cafés.

$. 6. Pour rendre plus commodes
les opérations , que j'aurai a faire dans
la fuite, je mettrai au lieu des lettres

iatines et grecques les nombres natu-
rels 1 , 2, 3 , 4 , 5 j &c. dont je nom-
merai, pour les diflinguer entre eux,
les uns les nombres lafins et les autres
les nombres ^r^rj; et afin de ne jamais
les confondre, je joindrai les nombres
grecs aux latins en forme d'expolans,
de la maniere quon va voir dans Ie
quarré ci-joint de 49 cafés:

1'
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djuis Ie quel j'ai range les nornbres la-

tins fuivant leur ordre naturel tant

dans la première bande horizontale que
verticale, de fprte que ces nornbres re-

préfentent en méme temps les indices

de ces deux; bandes et ceux de leurs'

compagnes. J'ai ègalé ausfi les norn-
bres grecs OU expofans aux latins dans
la première 'bande verticale , comme
je ferai partout dans la fuite, puisque
la fignification de ces' nornbres est abfo-

lum&nt arbitraire, i : .. :
•

^

^

-'^'J. ; Puisqu'il est aiféde fe convain-
cre , que tous les termes infcrits dans
Ie quarré precedent fatisfónt parfaite-

ment -aux trois conditions requifés et

rapportées ci-desfus • pour rapprocher
ïe Lecteur du point de vüe du quel il

faut envifager la plupart des methodes
qui nous ont conduites aux recherches
luivantes, nous allons en faire Ie eom-
mencement par l'Analyfe de la con-
ftruction du quarré rapporté. Pour eet

efFet nous reprenons Ie quarré latin

fondamentel, qui, en omettant les ex-

pofans , aura la fornie fuivante :

I 2
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nous fuppofons les expofans de la pre-
mière verticale connus et que nous les

egalons toujours aux nombres latins de
cette bande, les premiers termes de ces

formules, que nous venons de décrire,

fuivront toujours 1'ordre des nombres
naturels i, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

'^^ §. 9. Puis donc que dans les recher-

ches fuivantes tout depend de ces for-

mules , qui nous fervent a regier l'in-

fcriptiondès expofans, ou a détermi-

ner les grades des Officiers ranges, je

les nommerai dans la fuite \gs formules

d'&ectricesy dont il faut en avoir une
poür chaque expofant. Ainfi dans Ie

qniarré de 49 cafés rapporté ei desfus au
paragraphe 6'"'' les formules directrices

font

Pour Texpofant i celle-ci 1673425
2 2540137

• 3 3 I 2 4 7 5 Ö

4 4 7 s 5 ö I 2

5 5 4 I 7 2 ö 3
ö 6251374
7 7362541

Voiia donc ce qu'il faut entendre par Ie

terme: formules directrices, dont nous

nous fervirons partout dans la fuite; et

il
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il est d'abord évident , que , pour con-

ftruire un quarré complet, il faut avoir

une telle formule directrice pour cha-

que nombre grec ou expofant. En-
fuite il faut neeesfairement que toutes

ces formules directrices f'accordent

tellement entre elles , qu'en les ecri-

vant Tune fous l'autre on rencontre

dans chaque rangée verticale tous les

diéërens nombres ;
puisque autrement

Ie même nombre du quarré latin ou
principal dévroit recevoir deux expo-

fans difFérens.

§. lo. Ayant donc établi pour un
cas quelconque un quarré de nombres
latins, la première operation confiste a

chercher les formules directrices pour

chaque expofant; et f 'il arrive^ que
pour un feul de ces nombres on ne
puisfe pas trouver une telle formule,

on peut hardiment prononcer, que Ie

quarré latin est incapable de fournir un
quarré complet. Et quand même on
aura trouve des formules directrices

pour tous les expofans, f'il est impos-

fible de les choifir enforte , qu'elles

f'accordent entre elles , de la maniere

que je viens d'asfigncr et comme cela

a reus-
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a reusfi dans l'exemple rapporté, c'est

encore uoe marque fure, que Ie .quar-

ré latin n'est pas propre a fournir une
folution du Problème. Mais il faut bien
prendre garde, de ne faire cecte con-
clufion , qu'après f'être pleinement
convaincu qü'on a trouvé et examiné
toutes les formules directrices que ie

quarré propofé peut admettre.

5. IT. La formation des formules
directrices est donc Ie premier et Ie

principal objet dans ces recherches
;

mais je dois avoüer , que jusqu'ici je

n'avois aucune methode fure qui puisfe

conduire a cette investigation. llfem-

ble même qu'on doit fe contenter d'u-

ne espece de fimple tatonnement que
je vals expliquer pour Ie quarré latin de

49 cafés rapporté ci-desfus. — Pour
trouver par exemple la formuj e direc*

trice de 1'expofant 4 de ce quarré, choi-

fisfons a volonté les quatre premiers ter-

Tnes,que jéprendrai, comme ils ont été

marqués 4 7 3 5, et qui font tirés des

quatre premières bandes verticales et

des quatre horizontales, qui repondent
aux indices 4, ó, i, 2, et il est clair

gue les trois derniers termes de nótre

for
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formule 126 doivent étre tirés des
trois dernières bandes verticales et des
trois horizontales , qui repondent aux
indices ?, 5> 7- Or les morceaux des
bandes horizontales 3% 5^ & 7^ nous
fournisfent les termes fuivans

:

142
ö 3 4315

des-quelles refultent évidemment les

trois derniers termes de nótre direcüri-

ce dans Tordre 6, 1,2, comme nous
les avons asfignés ci-desfus. Si les qua-
tre premiers termes ne nous avoient
point été connus, on voit par ce que
nous venons de dire qu'il auroit falu

examiner de la mem e maniere toutes
les combinaifons posfibles.

*
• "r

Ö. 12. Après avoir expofé en génê-*

ral les opérations qu'on doit entre-
prendre pour comlruire de tels quarrés
complets, je pasfea des recherches plus
particulières , qui varieront naturelle-
ment par rapport a la nature des quar-
rés latins, qui peuvent être formés en
d'autant plus de manières différentes,
que Ie nombre de cafés, dont il est
eompofé , est grand ; et ga aifémeng

f'ap.
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Tapper^oit, que bientot Ie nombre de
toutes les facons de Ie conflruire posfi-

bles devient fi grand , qu'on n*en fcau-

roit plus faire Ie dénombrement. C'est

pourquoi je me coptenterai ici de par-

courir quelques espèces fimples et re-

gulières de quarrés latins , qui ne man-
queront pas de nous conduire a des es-

pèces beaucoup plus compliquées.

§. '13. D'abord Ie quarré latin Ie plus

fimple est fans doute celui, oü tous les

nombres i, 2, 3, 4, ....n mar-
chent dans leur ordre naturel , en ob-
fervant, qu'étant parvenu au dernier ^

on doit recommencer par l'unité. Les
quarrés de cette première espèce d'u-

ne clasfification , qui f'est préfentée ,

pour ainfi dire , d'elle même , auront

en général pour tout nombre de cafés

n n la forme fuivante.

i2345<5--tt2345Ö-- ni345(5--ni2456--ni235ö--ni23 4
6 --ni2345

&c.

Les quarrés de cette première espè-

ce, qui a lieu pour tous les nombres
des
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des bandeshoHzontales et verticales n;

feront nommés dans la fuite quarrés la^

tins d Jimple marcbe»

<5. 14. La fecotlde lespèce cotltien*'

dra fuivant cette clasfification les quar^

rés latins d doublé marche, qui naïsfent

en prennant les nortibres de la premiè-

re horizontale ranges dans leur ordre

naturel, deux a deux et les transpo-

fant dans la feconde horizontale, qui

fera par confequent 21436587 &cj
De celle-ci et de la première horizon-

tale on conflruit enfuite la troifième et

la quatrième , en ajoutant 2 a chacun de
leurs termes; lacinquième et fixième en
ajoutant 2 aux termes de la troifième

et quatrième et ainfi de fuite.
^
Les

quarrés d doublé marcbe ainfi formés aü-j

ront en général la forme fuivante

:

1234 5 ö 7 S&c2143Ö587 &c.

3450 7 8 9 10 &c.

4305 8 7 10 9 &c.

5 ó 7 8 9 10 II 12 &C.
ó 5 8 7 10 9 12 II &C.

par la quelle on peut voir facilement,

que cette feconde espèce ne fcauroit

avoir lieu que pour les quarrés , dont
IX^ DEEL. G Ie
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Ie nombre des cafés dans chaque ban-
de est pair.

5. 15. A la troifième clasfe je rap'

porte les quarrés latins d trip/e marcbe,
oü l'on confidere dans la première
bande horizontale trois nombres con-
jointement pour les varier en trois dif-

férentes manières, avant que de for-

mer les bandes fuivantes , qu on ob-
tient trois a trois en ajoutant 3 aux ter-

mes des trois précédentes, comme on
peut voir dans la forme générale fui-

vante

:

I
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nant féparement guatre a quatre des
termes de la première bande horizon-

tale et pasfant par toutes les transpofiti-

ons qu'ils admettent , et qui formenc
les quatre premières bandes horizonta-

ies , dont on tire les quatre fuivantes en
ajoutant4achaqueterme et ainfi desau-
tres. Mais comme les quatre premiers
term es 1234 admettent plufieures dif-

férentes transpofitions , nous aurons plu-'

fieures formes générales pour les quar-
rés de cette espèce , dont il fuffira de
rapportcr Ie premier membre (j'appelle

membre d'un quarré une de fes parties

quelconque , qui forme un quarré a
part), attendu qu'il est facile aeii dé-
duire la formule générale , les transpo-
fitions étans les mêmes dans toutes les

autres membres ou quarrés fimples dont
Ie grand quarré latin, qui dans cette clas-

fe doit toujours avoir un nombre de ca-
fés divifibles par 4^=16, est compofé.
Voici quatre transpofitions femblables

I

1234
2143
3 4 12
4 3 2 1

n
1234
2143
3421
4 3 I 2

m
1234
2341
3412
4123

IV
12 3 4
2413
3142
4 3 2 1

dont il feroit fuperfiu de former ou de
rapporter les formes générales pour les

G 2 quar-
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quarrés compofés de paréils membres;
On f'apercoit aifément , qu'on n'a qu'a
varier fuivant les mêmes loix les qua-
ternaires fuivans de la première hori-

zontale. On voit ausfi que cette clasfi-

fication pourroit nous conduire a Wen
d'autres quarrés réguliers ; mais nous
nous arretons ici pour devélopper plus

foigneufement dans les fections fuivan-

tes les quatre espèces que nous venons
d'établir et pour en déduirc des quarrés
complets.

SECTION PREMIERE.

,. Des Quarrés latins a fimple marche

de la forme générale

:

t

I 2 5 4 5 ó - - n2345ö--ni
3 45ö--ni245Ö-- ni2 3-5ó--ni234ó--ni2345

&c.

Cas de «=2.

§. 17. Commencons parie casleplus

fimple , oü n=:2 et Ie quarré latin : J ^

,

d'oii
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d'oü l'on nefauroittirer aucuneformule
directrice et par conféquent ce cas est

imposüble, puisqu'on n'en peut dédui-

re aucun autre quarré. Et en efFet, ü
l'on fatisfait aux deux premières con-
ditions de la question rapportées au

§, 3, on parvient au quarré ^1 ^] oü les

deux termes i' et 2^ fe trouvent deux
fois , pendant que les deux autres

2' et 1' manquent entièrement. Donc
fi ia question rouloit fur une asfemblée
de quatre Officiers de deux différens

grades et Regimens, on voit d'abord,
qu'il feroit irtiposfible de les ranger
dans un quarré de la maniere préfcrite.

Cas de «=3.
§. 18. Pasfons au cas ou n=:3 et

nótre quarré latin fera

:

1

331a
dont la diagonale a termes différens, i

3 2 fournit d'abord une formule direc-

trice pour i'expofant 1 ; et puisque tous
les nombres crojsfent, en descendant,
de l'unité , il est clair que les formules
directrices fuivont Ie méme ordre et

qti'clles feront par conféquent;

G 3 Pour
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Pour Texpofant t 13a
2 z I 3

.—;:

3 3 2 I

En inférant donc les expolans confor-
mément a ce fystème ae directrices,

on obtiendra Ie quarré complet fuivant:

1' 2' 3^

2' 3' i'

3' 1' 2'

ce qui egt Ia feule folution qul peut
avoir lieu pour les quarrés a fimple mar-
che de neuf cafés , puisque la formule
I 3 2 est la feule directrice pour Tex-
pofant I et que Ie quarré fondamental
OU latin propofé est Ie feul pour Ie cas

rapporté.,

Cas de /7=4.

<5. 19. Confidérons Ie cas oü n=4,
qui nous amène Ie quarré latin fuivant

:

12342341341a
4 1,2.,<>

inais ici on voit d'abord, qu'il est im-
posfible de trouver aucune directrice

pour l'expofant i et en examinant Ie

quarré felon les regies préfcrites on
verra qu'il est de menie de tous les

autres expofans ; d'oü I'on doit conclu-

re,
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re, que ce quarré latin ne fauroit four-

nir aucun quarré complet pour les cas

"Mais il faut bien remarquer que

ce quarré latin n'est pas Ie feul qui

puisfe avoir lieu pour Ie cas rappor te,

attendu qu'on peut former trois autrcs^

parmi lel quefs il f'en trouvera un qu

Lus conduira a des tres belles foluti-

ons et il n'y a donc que Ie quarré de

16 cafés a fimple marche qui fe retule

aux conditions requifes.

G 20 Le même inconvénient fe ren-

contre dans tous les cas oü le no^^re

n est pair et cette obfervation nous

conduit au Théorème fuivant

:

Pour tous les cas, oukftombren

est pair, le quarré km afmple

marche nefauroit jamais fourmr

unefolution de la question propO'

Jee» - »^ r *

Pour Ic demontrer on n'a qu a taire

voir qu'il est imposfible de trouver des

directrices pour l'expofant 1 de tout

quarré a ümple marche dont le nom-

^re des cafés horizontales ou vertxales

est pair. Suppofons pour eet eftet

qu'une teüe formule, djrectnce foic i a
' G 4 ^ ^
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bede &c. oü les lettres a., b, c, d,
&c. , dont Ie nombre est n— i, mar-
quent les nombres 2, 3, 4, .... n
dans un ordre quelconque , qui est dé-
terminé par les colonnes horizontales
correspondantes aux indices «j, 0,7, ^9 f,

^c. qui marqiient ausfi les nombres 2,

3* 4> 5> &e. de forte que la fomme de
tous les nombres «, 3, 7, 5, &c. doit

étre egale a la fomme des a, b^c, d, &c,
Puis donc que dans nótre quarré la^

tin tous les nombres des bandes hori-

zontales croisfent en progresfion ari-

thmetique , dont la différence est i, cr\

remarquant qu'en pasfant a des nom-'
bres au de la de n il faut recommen^
eer par funité, il f'enfuit, que, parce
que Ie fecond nombre a de la directri-

ee fuppofée est tiré de la feconde ban^
de verticale et de l'horizontalq qui re-

pond a l'indice «, on aura a=z + r. De
la même maniere, puisque Ie troifième

terme b de cette directrice est tiré de
la troifième bande verticale et de Tho-
rizontale correspondente a l'indice n il

y aura b=3 -f 2. En pourfuivant ce rai-

fonnement on trouve qu'il y aura pour
Jes autres termes c=:/ -f- 3 ; d=:5 -f 4 -

€^^ + 5i £=? + 6; 6ic. en obfer-

vant
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vant toujours, qu'étant parvenu a un
nombre plus grand que n on mettra a

fa place i'exces au desfus de n. Soit

maintenant la fomme de toutes les let-

tres «-I-/3 "}-y-f-^+ ^c.=S et la fomme
des lettres a+b + c+d-j- &c, fera=S
+ I + 2 + 3 -{- . . (n— i) oü bien il y
aura a+b + c-j-d-j- &c.=:S + § n
(n-^i). Or la fomme des lettres lati-

nes a-i-b + c-fd + &c. et ceUe des
grecques 2-f/3+r4-^+ &c., com-
me nous avons obfervé ei desfus , doi-

ventêtre égales entre elles, ou, ce qui

revientau même, la différence doitêtre

un multiple du nombre n, ce qui étant

mis— \ n nous conduit a cette équation:

I n (n—i)=:A n, qui donne >=! (n— i).

Par conféquent puisque a est un nom-
bre entier , cette égalité ne fauroit fub-

fister a moins que n— i ne fut un nom-
bre pair OU bien n \m nombre impair.

De cette fa9on la vérité de nótre Théo-
rème est rigoureufement démontrée

,

et il feroit inutile de vouloir appliquer

les quarrés latins a aucun des cas oii n
est un nombre pair.

Cas de 7J—5.

§, 21, _Revénons a nos quarrés et Ie

G 5 cas
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cas ^de n=5 nous conduit au quarré la-

tin a fimple marche fuivant:

I

2

3

4
5

2

3

4
5
I

3

4
5
I

2

4
5
I

2

3

5
I

2

3

4

dont on peut tirer fans difficulté les

trois directrices fuivantes pour Texpo-
fant I : 1352414*53

I 5 4 3,2
En ajoutant l'unité a chacun des ter-

mes de ces directrices on obtiendra
celles pour l'expofant 2 , qui , en y
ajoutant de nouveau Tunitc, donneront
celles pour l'expofant 3, et ainfi des
autres. De cette facon on pourra con-
ftruire les trois quarrés fuivans propres
SL diriger 1'infcription des expoians.

I

2

3

4
5

5 2

1 3

2 4
3 5

4 ^

1 4

2 5
3 i

4 2

5 3

2 5

3 I

4 2

5 3

I 4

[I 5
'2 I

'3 2

4 3

5 4

432
543
ï 5 4
2 I 5
321

§. 22. Moyennant ces trois fysté-

mes complets de directrices on pourra
former trois quarrés complets de 25 ca-

fés.
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fes , et partant autant de folutions, fi Ie

Problème rouloit fur un asfemblage de
25 Officiers de cinq différens rangs de
cinq regimens dijFérens. Voici les trois

quarrés complets:
I II III

n 2^
s"* 4' 5»

2» 3» ^s ^ i3

3' 4' f I' 2'

A' 5' 2' 3^

5S l4 23 3. ^r

l' 2' S^ 4* 5*
2' 34 4' y js

3' 4' 5' 1* 2'

4' 5' 2' 3^

1' 2* 3= 4^ 5*
2' 3S 4» 5' i<

3' 4' 5* 1' 2'"

44 3^ iS 2? 3V

y l' 2'
S"»

4'5' I' 2* 3' 4'

La conllruction de ces trois quarrés est
d'autant plus aifée , qu'après avoir in-

fcrit l'expofant i , les autres fe fucce-
dent dans leur ordre naturel ;, en de-
fcendant par les colonnes verticales.

§. 23 II nous reste a remarquer en-
core a 1'égard des formules directrices:
que leurs termes vont en progresfion
arithmetique en croisfant dans la pre-
mière de 2, dans la feconde de 3, dans
la troiüème de 4, dans la quatrième de
5 et ainü des autres. Enfuite: que les
expofans des premières bandes hori-
zontales des trois quarrés complets font:

dans Ie premier515432
dans Ie fecond: 13524
dans Ie troifième: 14253

;^ui conviennent avec les trois formules

di-
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directrices. Enfin Ie premier de ces
trois espèces de quarrés, en changeant
1'ordre des bandes horizontales fournit

Ie qiiarré tres remarquable fuivant

:

I'
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(§, 24.) nous fourni't d'abörd les for-

mules directrices fuivantes pour l'expo-i

fant I :

1 3
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5. 2f. Toutes ces formules direc-

trices ont été trouvées de la maniere
tres embarrasfante expliquée ci-desfus

{§. 8.); maffi Ie bel ordre qui regne dans
les quarrés a flmple marche nous four-

nit des moyens tres faciles pour trou-

ver plüfieures telles formules, dès
qu'on en a trouvé une feule, ce qui fe-

ta Ie fujet du Problème fuivant:

\Ayant trouvêe uneformule direciri-

ee pour un quarrê quelconque d
Jimple marche, dom Ie nombre
n est impair , trouver des regies

fures y moyennam les quelles on

pulsfe trouver plujieures autres

formules directrices^

§. 26. Soit I a b c d e &c. Ia for-

mule directrice qu'on a trouvée, qui fe

rapporte a l'expofant i et dont Ie ter-

, me qui répond a l'indice indéterminé
t foit=:X, de forte que prennant t=:i il

devienne ausfi x=:r. Il faut donc re-

marquer: 1°) que donnant a t toutes

les valeurs posfibles depuis i jusqu'a n,
ausfi Ie terme x doive recevoir toutes

ces différentes valeurs , 2°) que, puis-
- que t est l'indice de la colonne verti-

ca-
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cale de Ia quelle Ie nombre x est tiré>

rindice de la bande horizontale fera,

comme on voit par la conflruction du
quarré, =:x— t + i , qui répond ausfi au'

terme x. Puis donc que les nombres
a, b, c, d, &c. doivent être tirés de
difFérentes bandes horizontales, il f'en-

fuit, que cette formule: x—t + i et

partant ausfi x—t doit comprendre tou-

tes les différentes valeurs , de mêmc
que les nombres t et x.

5. 27. Cela remarqué foit i A B C D
E&c. une nouvelle formule directrice,

qu'on veut dériver de la donnée et donc
i'indice d'un terme quelconqueX foit=T
et on comprend par cc que nous avons
dit ci-desfus , qu'en donnant aT toutes
les valeurs posfibles , non feulement Ie

terme X mais ausfi la difFérence X—T
doit recevoir de même toutes ces diffé-

rentes valeurs. Ces conditions feronc
évidemment remplies en prennanc
T=x et X=t et partant on obtiendra
toujours une nouvelle directrice en
échangeant les deux nombres t et x
entre eux , d'oü refulte cette regie
pour la formation d'une nouvelle direc-

trice: Prenh xpour hndice et t pour Ie

ter-
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terme qul lui répond, Cette nouvelle

directrice fera donc formée {per invers

fionem) par renverfement.

§. 28. On pourra fbrmer une autre

nouvelle directrice, en prenant T=:t et

X^:-* -f t

—

X. Car fi Ton fait varier t

par toutes les valeurs depuis i jusqu'a

n , il est clair que Ie terme « 4^- 1—x re-

cevra ausfi toutes ces difFérentes va-

leurs, quel que foit Ie nombre «. En-
fuite puisque X—T=«—x cette formu-

le recevra de même toutes les valeurs

posfibles. Mais pourque cette direc-

trice trouvée réponde a Texpofant i,

il faut que, mettant t=:i et x=i , il de-

vienne ausfi X=:i , ce qui nous don-

ne «~i. On obtiendra donc toujours une

autre nouvelle directrice en -prenant

T—t et X=^i + /

—

X) et c'est en quoi

confiste la feconde regie, que je m'é-

tois propofé de donner.

§. 29. En combinant les deux re-

gies que je viens d'expliquer, il fera

facilede tirerd'une feule directrice don-

née quantité de nouvelles formules

qu'on pourra repréfenter de la maniere

fuivante

:

T=t
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.
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Dir. donn^e r 4 2 7 ö 3 5 Dir. donnée r 4 2 7 ö 3 5

ire reglé j 3 6 2 7 5 4 ^de regie i ó 2 5 7 4 3
2dc 1 7 5 3 Ó 2 4 ire I 3 7 6 4 2 5
ire —

_

1647352 2de I 7 4 6 2 5 3
2de I 4 7 5 3 2 Ó 1 re 1 5 7 3 Ó 4 2
ire I Ó 5 2 4 7 3 2dc I 5 4 2 7 3 Ó
2de —-- I 4 ó 3 2 7 5 i^^ 1 4 Ö 3 2 7 5
jrc 1 5 4 2 7 3 ó 2de 1 Ó 5 2 4 7 3
2de... I 5 7 3 Ó 4 2 ire I 4 7 >) 3 2 6
ire. 1 7 4 6 2 5 3 2de I 6 4 7 3 5 2
2de 1376425 1 re 1753624
4Ï« 1 Ó 2 5 7 4 3

2d« 1 .3 Ó 2 7 5 4

^r '"t"^
1 4 2^ 7 ö 3 5 i""* ' I 4 2 7 6 3 5

parfaitement égales a la feule düFérence
prés , qu^en faifant Ie commencement
par la feconde regie Tordre des direc-

trices est renverfé,

•::; §' 3 f . Voila donc onze nouvelles di-

rectrices, qui toutes tirent leur origine

d'une.feule, et même d'une feule quel-

conque d'entre elles. Ausfi toutes ces

nouvelles directrices fe trouvent parmi
lfis/;ï4 rapportées ei desfus ($. 24.) et il

ïi'y en a que deux , qui font échappées
ji cette operation, favoir:

1472055^1643725
toutes deux de nature tout a fait parti-

culiere; puisque Tune et l'autre Ie re-

pro-
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ffoduit foimême par la première, réy

gle, pendant que par la feconde i^gi^

l'une QSt.reproduite.;par,;r>utre. • - v•

§. 32. Après avoir trauvé potir ïö

cas de n±=7 dix-neuf differentes formu»'

les directrices, nous pourrions déduif^

de chacune un quarré complet, :et par-

tant dix-neuf espèces différentes. Cai"

en prennant une quelconque, qui fpit;

1 a b c d e f , et continuant ces nom-
bres fuivant leur ordre naturel, on au-

ra les directrices pour les expofan« lui-

vans 2, 3, 4, 5, 6 & 7 et de cette ma-
niere on obtiendra Ie quarré fuivant de

directrices

:

1 a b cd e f

2 a+i b+i c+i d+r e+i f+i

3 3+2 b+2 C+2 d+2 C+2 f+2

4 a+.i b+3 c+3 d+3 c+3 : f+3

5 a+4 b-t-4 c+4 d+4 e+4 f-f4

6 a+5 b+5 C-F5 ^^+5 e+5 ^f5

7 a+ó b+ó c+6 d+Ö e+ö ' f+6

oü il est dair , que chaque bande ver-

ticale contient tous les npmbres diffe-

rens depuis i jusqu'a 7 ausfi bien que

les bandes horizontales quelque foit

Tordre des nombres a, b> c, d, e & f.

§* 33* Pout faciliter la conftruction

Ha du
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du quarré complet cherché, il fera boii
d'asfigner les expofans, qui convien-
nent a la première ligne horizontale,
qui est toujours la férie naturelle des
nombres : i 2 ;? 4 5 6 7. Pour Cet
effet foit dans la formule directrice
propofée: i ab c d e f, Ie terme, qui
répond a l'indice t, =x, et a ce terme
X du quarré on devra joindre l'expo-
fant T. Puis donc que les expofans
croisfent, en descendant par chaque
bande verticale, fuivant leur ordre na-
turel, Ie terme fuivant x + i , aura
1'expofant 2 et en général , Ie terme
X 4- >^ aura l'expofant a + i. Prenons
donc > enforte, qu'il devienne x + 7=t,
d'oü l'on tire ;\=t—x , et partant Ie

nombre t dans la première horizontale
aura l'expofant >> -f i=:t -f i— x. Don-
nons donc a t luccesfivementles valeurs

1 , 2 , .^ , 4 , &c. et les expofans de la

première bande horizontale feront les

fuivans: i, 3— a, 4—b , 5--C, 6—d,
7- e, 8~f.

§. 34. Nous avons vu ci-desfus que
cette formule est ausfi une directrice,

qui refulte de la première en vertu de
Ja feconde regie. C'est pourquoi, pour

'^
' con-
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conflruire Ie quarré complet, on pour-

ra d'abord prendre chaque formule di-

rectrice pour repréfenter les expofans,

qu'il faut donner aux nombres de la

première bande horizontale; enfuite en
descendant par les colonnes verticales

on n'a qu'a augmenter les expofans fu-

perieurs fuivant leur ordre naturel. De
cette maniere, fi la formule directrice

propofée i a b c d e f est en même
temps la fuite des expofans de ia pre-

mière horizontale, Ie quarré complet,

qui en nait , aura la forme fuivante

:

I

I
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$.35, Ayant donc trouvé en tout
dix^neuf formules directrices pour Ie

cas n^7 , nous en pourrions former
autant de quarrés cbmplets; de forte,

que, fi la question rouloit fcr 49 Offi-

ciers de fept différens grades et drés de
fcpt Regimens différent , on en pour-
roit tirer un grand nombre de folutions

diffërentes toutes tirées d'un feul quar*
ré iatin a finiple marche. On peut mé^
me puifer de la même fource piufieures

autres iblutionsj car puisque Ie nom^
bre des formules directrices est fi confi^

derable , en ayant pris une a volonté
pour rexpofant i on pouvra tirer les

formules pour les expoians fuiyans des
autres espèces , enforte toute fois ,

qu'en rangeant ces différentes formules
dansun quarré, lesnombres des colon^

nes vertjcales foyent tous diflerens en-

tre eux, On voit bien, que de cette fa^

con on obtiendira un beaucoup plus

grand nombre de nouvelles espèces de
quarrés complets, melés de piufieures

formules directrices jointes enfemble,

Jl fuffira d'éclaircir ce melange de dirgc*

U'ices par un ftul exemplej
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Formnles des expofans:

I

2

3

4
5
6

7

4
7
ö
I

5
I

3
2 Ö
3 2

5 4

2

4
5
ö

3

7
I

6
1

4
2

7
5
3

5

3
2

7
4
I

ó

3
ó

7
5
I

4
2

Esüèces des directrices:

I

I

I

I

I

I

.1

4
6

4
5

5
>

ó

7
4
ó

7
2

4
5

2

3
o

3
6
2

2

6

7
2

6

3

7
4

5

7

4
7
3

7

3

5
5
2

4
6
3

On comprend aifément de ce feul ex:-"

emple, qu'on peut trouver plufieures

autres combinaifons également con-
venables, dont il feroit même tres dif-

ficile de détermiiicr Ie nombre.

Ö- 36. En inférant les expofans con-
formementa ces directrices, Ie quarré
complet, qui en réfulte, aura cette

forme : ^

I' 2' 3' 4* 3* ö^ 7'

2' 2" 4' 5' ö' 7^ r'

33 4' y 6' f 1* 2^

44 f 6' f 2' 3'

5' 6' 7^ r 2* 3» 4*

6'' 7^ 2' 3' 4' 5'

77 l4 2« 3S 4J 3' 6"

Ici on voit d'abord, que les expofans
des lignes horizontales ne font plus des
formules directrices , comme dans les

dix-neuf espèces précédentes et qu'on
n'y fauroit découvrir aucun ordre puis-

qu'on y rencontre un mélange de lept

H 4 dit-
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différentes espèces. Cette obfervation

est de la derniere importance, par ce
que la confideratipn des quarrés régu-

liers nous pourroit féduire a croire ,

que les expofans des primières bandea
Jiorizontales devroient avoir en géné-

ral la propriété des directrices. Au
reste il esj: fans doute fprt furprenant,

que, pendant que Ie cas de n==:7 nous
fournit un fi prodiaieux nombrc de fo^

lutions, qui fera encore augmenté dans
la fuite , Ie cas de n=C) n'en fauroit

fournir auc ne, quoique même Ie cas,

qui Ie précede , n=::> nous a conduit k
trpis folutions différentes,

Cas de «=9«

§, 97. Soit maintenant n=9, et Ie

quarré latin a fimple marche, auquel fe

rapporteront les recherches fuivantes ,

liura cette formq:

I
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§, q8. Puisqu'il feroit trop penible

de chercher toutes les formules direc-

trices , Qui pourroient avoir lieu dans

ce quarré latin , et dont Ie nombre fera

fans doute enorme , je me contenterai

d'en confiderer celles feulement, qui

vont en progresfion arithmetique , .en

excluant celles dont la diftérence feroit

3 OU 6 , puisqu'elle ne feroit pas pre-

mière au nombre n=9, Car en géné-
ral il faut toujours que la différence de
ces progresfions, de même que la dif-

férence des nombre x et t, ou bien
X—t n'ait aucun divifeur commun avec
Ie nombre n , parce qu'une formule
choifie fans avoir eu égard a cette regie

ne renfermeroit plus toutes les valeurs
depuis I jusqu'a n, ou ne pourroit être

rangée dans la clasfe des directrices.

En excluant donc ces deux cas les for-

mules qui vont en progresfign arithmc:
tique feront celles-ei:

1357924Ö8
I (52738495198705432

des quelles on pourra former trois quar-
rés complets de 81 cafés, en prenanc
les formules directrices pour les expo-

H 5 fans
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fans fuivans de la même espèce , atten-

du que nous nous fommes dispenfes de
faire ie dénombrement des autres.

§. 39. Or en prenant quelq'une de
ces trois directrices qui foit i a b c d
&c. pour l'expofant i on verra par ce
que nous avons dit ci-desfijs (§. §, 23

& 33.) que les expofans de la première,

ligne horizontale, qui font 1, 3-^a,

4—b, %—c, Ó—d, &c. Gonflituent ausfi

une directrice, et que par confequent
on pourra prendre d'abord chacune
de ces trois directrices , que nous
avons trouvées pour les expofans de la

première bande horizontale ce qui

nous fournit les trois quarrés complets
que voici:
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(§. §.26, 27 & 28,) pourla formation
des directrices et a fin de pouvoir ju-

ger" plus aiférnent de leur nombre ,

nous allons choifir ime des directrices

au hazard, et eny appliquant fuccesfi-

vement les deux regies , nous obtien-

dróns les dou:^e directrices fuivantes

;

Directrice adopteer 165924873
dunt la renverlee esc i 5 9 6 3 2 8 7 4

parh.a=reg:e{;ö^^54 3 92 7

par Ia ire

d'üU 1'on tirc-4 par la 2de

par Ia u^

,
par la 2*2

__ fi 8Ó542937
1. 1 8 5 3 ó 9 2 4 7—

.

i «
-

»

/i 47935803
I.148297Ó53

.ƒ159268374
I149287Ö35
/I74 3 98526
ui 8 4 3 7 9 2 6 5

OU il faut f'arrèter a la fixième paire,

puisque fi Ton vouloit y appliquer de
nouveau la première regie, on obtien-

droit les mêmes formules , dont l'une

reproduit l'autre par Ie renverfement,

a.infi nos deux regies nous ont fournie^

en tout onze nouvelles directrices.
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$.41. -Uhé'ffetnarque tres importan-^

te, qu'il y a encore a faire, c'est, qu'en

faifant üfage dune troifième regie,

dont nous avons pü nous pasfer dans

rartiéle precedent de n=7 ,
puisqu'elle

ny auroit été d'auctin fecours, on
pourra trouver encore une autre dou-

zaine de nouvelles directrices. Cette

regie pourra être énoncée de la maniere

fuivante

:

Pofant pour ïa directrice propofêe

iHndice^t, et Ie terme qui lui re-

pond=zx , on pourra prendre pour

la nouvelle formule Pindice 2== 2

t—I et Ie terme mêmeX^i at— i.

dont Ia raifon est évidente, i°) puis-

que en prennant t=i et x=:i il devient

T=i & X=r. 2°) puisque, fi les x va-

rient par toutes les valeurs
_, ausfi les

2x et partant les 2X— i , pasferont de
rnême par toutes les valeurs différen-

tes, et 3°) puisque x—t contient tou*

tes les valeurs depuis i jusqu'a 9, ausfl

X—T=2 (x— t) pasfera par toutes les

variations convenables.

5. 42. Il ferabon d'éclaircir par un
ex-
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exemple cette regie nouvelle', ü fertile

en directrices conjointement avec les

deux précédentes , et pour eet effet

nous allons reprendre la directrice

choifie ci-desrus> qui nous ipurijir.aj^

douzaine fuivante; , ^[oiun Yn
"''^'^'^ta Directrice adopte'é r 6 igh^'iÉfi

• < ' ' —'—'-^—

'

1

fournit par la 3e regie: i 72Ö94.853
d'oii i'oii tire par lai^e i 3 9 ó 8 4 2 7 5

nar la^dercMe/^ 5 2 8 ó 3 9 4 7par ia 2 . ^^^^^194 8 7 3 ö 2 5

nar la .re S^ 3 ö 8 2 5 9 4 7parlaire \i 8 ó 3 9 7 5 4 2

et enfuite<5 parlas^e

par la i^e

.par la2<^e

/i'9 7 642853
114.72169358

;f*i 6 9 5 8 4 3 7 2
\i4728539<5

_j
Cl 6 4 9 7 3 5 2 3
\i 8 637259;^

§. 43. Appliquons de nouveau cet-

te 'troifième regie a la première de la

nouvelle douzaine de directrices, que
nous venons de trouver , et nous en
obtiendrons avec Ie fecours des deux
regies précedentes la nouvelle douzai-

ne fuivante

:

de
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de la Directrice adapte'e .17-2Ö94853

onobtièntpafTa.qe'r^gfe 'vj 4 6 ^ 92 5:8
et de la par la i^e, ^ % 7 5 3 8 4 2 9 $

^ par la 2^^—

—

Mr laire.-i-^-lf "^ ^5 "8 27643pflriai -^<;^^^,^^ 2 7 5 5 8

cequiroürnit«{ paria 20?—

—

paria u^ -

ƒ1 59837042
1.1' 5 S 2 7-3 6 9 4

./i 3864
li 8 7 5 4

8

9 2^5 7
9 3 ö 2

Lpar la 2^

/i 7 2 5 8 4 9 3 ö
li 9.7 5 4 8 3 2 (?

f152973804
I13Ó928574

Ici, comme partout ailleurs on a con-
tinue jusqu'a la reproduction des an-

ciennes directrices^ qui f'est faite jus-

qu'a préfent a la üxième paire.

§. 44. Si Totl vouloit appliquer Ia

troifième regie a la première de ces di-

rectrices , fcavoir :
- 174639258

on en deduiroit celle-ci 1 84379265
qui fe rencontre deja dans la première
dou^aine; de Ibrte que nos trois regies

ne nous ont fourni que trois douzaines
de directrices, quoiqu'il y en a pour ce

cas certainement un bien plus grand
norgg
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nombre : vu que parmi toutes cellcS

que nous venons de trouver , il n'y a

aucune qui convienne avec fa renverfée.

Cependant il en doit fe trouver plufieu-

res pour ce cas , puisque dans Ie cas

precedent oü n=:7 il y en avoit deux
au moins de femblables directrices.

5. 45. Pour nous en convaincre plei-

nement cherchons une directrice, qui

ait la proprieté de fe reproduire par Ie

renverfement.

i-
,

Telle est celle-ci: 185937624
qui fe reproduit p&r 'a i^s -egle i 85937644
Housauronsdoncpanla2de 148539276

paria ire 175249836
»

!

par la 2de 158327964
,

• parl:^ ire I54928Ó37
'-

•• par la 2de 1795482Ó3

La première directrice adoptée com-
me renverfible nous a donc améné cinq

autres directrices nouveiles ; d'oü l'on

voit, quil y a ausfi des formules non
renverfibles qui fe trouvent dans une
étroite liaifon avec les renverfibles et

qui ne fe rencontrent point dans les

douzaines précedentes.

§. 46. En examinant la première
des
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des directrices rapportées, nous Per-

rons qu'elle peut nous fpurnir une autrè

demie douzaine de formules tout a fait

nouvelles. Car ' - j -• :y> J'

eet te directrice de l'ordre precedent: i 8 ^037624
nous donne par Ia 3^6 regie celle-ci: i 4Ó293875
qui, étant renverfible nous donnera les

dir-ectrices fuivantes: . ->;;,.;.:;

la Directrice renverfible i 4 6 2 9 5 8.'7'^5

fourriit par la 2de regie i, 8 7 3 ö 4 9 2 5
par la 1 re —— i 8 4 ó 9 5 3 'a 7
par la 2de . , /:' i 4 9862 -5

'7 3
par la i'c —;— 10927584^
par la 2de 164382957

oü nous avons continue les operations,
comme au paravant jusqu'a la repro-
duction d'une directrice renverfible.

. ^

§. 47. De la méme maniere, .en appli-"'

quant la troifième regie a la premiere
directrice de Torde precedent, dn ob-
tient la formule renverfible fuivante i

157624398 de la quelle fe dé-'

duifent par l'application alternative de
la feconde et première regie les diirec-

trices fuivantes

:

___^.
Directrice renverfible: 157Ö24398

' feconde regie 17Ó843592
première regie 196S73248
feconde regie 13 7984Ó52:

J)reiTfière fegle 192Ó87354.
feconde regie 132079546

ir. DEEL. l §. 48,
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- §, 48. Si nous voulions reïterer ces

óperations , en appliquant de nouveau
la troifième regie a la première directri-

ce de ce nouvel ordre, nous reviendri-

ons a la première demie douzaine et en-

fuite aux autres, de forte que cette

fource de directrices paroit avolr été

épuifée par les tróis regies employees.

Ayant cionc trouvé jusqu'ici trois clas-

fes de 12 et trois autres de 6 directri-

ces , nous en avons en tout 57 et avec

les trois premières procedantes en pro-

gre'fions arithmetiques 57 difFérentes

formules directrices, dont chacune

Ï')eut fournir un quarré complet, et en
es melant enfemble, comme on peut

faire de la maniere enfeignée ci-desfus

(5- §' 35 et 36.) on comprend aifé-

ment, que Ie nombre de toutes les fo-

lutions posfibles doit devenir incompa-
fablement plus grand.

":
Ö- 49' Il f'e^ fautmême beancoup;^

que lés 57 formules , que nous venons
de trouver renferment toutes les direc-

trices posfibles ; attendu qu'en employ-
ant la première methode directe , que
j'ai expofée ci-desfus ($. $. 8, 9, 10,)

on peut tyouver facilement les 8 fuivan-

1 .^-k-^J-^ CCS
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tes qui ne font comprifes dans aucun
des ordres fappörtés.

1 3
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en progrcsfion arithmetique i, i + d,
1 + 2 d, 1 + 3 d, &c. et dont les ter-

mes , en retranchant Ie nombre n de
tous ceux qui furpasfent ce nombre

,

doivent produire toutes les difFérentes

valeurs depuis i jusqu'a n, après l'a-

voir continuée juSquau terme i -f
(n— i) d. Cela pofé il est clair, que la

diitérence d doit être un nombre pre-

mier a n et que par conféquent, lors-

que n est un nombre premier , on.

pourra donner a d toutes les valeurs
üu desfous de n; au lieu que, fi « a un
facteur p , il faudra exclure toutes les

progresfions dont la différence d est p,
2 p, 3 p, 4 p, &c. Cette condition
esfentielle n'est pas même fuffifante

pour donner a cette progresfion la pro-
prieté des directrices; car puisque a
i'indice t=i -f- a il répond Ie terme x=:i
-}-x d , il faut , comme nous avons fait

voir autre part (§. 26,) que la formule
X—1=:\ (d— i) produife ausfi tous les

nombres différens. De la il est évident

que Ie nombre d— 1 doit être premier
a n; que partant il faut toujours exclu-

re la valeur d=i ; et les valeurs d=p
4- I , ó=z2 p H- I ^ d=3 p + I, &c. tou-

.tes leS: foi? que n renferme un facteur p.
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§. 51. Maintenant il n'est pas diffi-i

cile , 'de déterminer eh gétiéral poüi^

chaque nombre n, Ie liombre des va-

leurs , que la difFérence d peut re'ee-i

voir. Car fi n est un nombre pre-mier'J

Ie nombfe des valeurs de d, qu'on

prend' toujours plus petites que n, fera

n—2'€t Ie nombre des formules en pro-

gresfiön , qui auront lieu iera ausfi d
Tih='2, Si n est un'produit de deux fac-

teurs différens entr'e eux , comme n=pq,
Ie nombre de| toutes les valeurs de
d fei*a (p— 2) (q— 2). Et en général iï

n^ est un produit de plufieufs facteurs

différens : p q r s &c, les valeurs de d
feront au nombre de (p— 2) (q— 2)
(r— 2) (f—2) &c. Mais lorsque n a

deux OU pluiieurs factemfe égaux entre

eux^ la forme de Texpresfion pour Ie

nombre des valeurs de d en fera un peu

differente. Car fi n=:p q r f &c. Ie

nombre des_valeurs> qu'on peut don-
; a—l. 3—1 7~f ^~l -r

nér a d, fera (p . 'q ^^^r ,^{;\;' iScc.J

(p—2) (q—2) (r—2) (f—2) iSic.

Ö. 'i2. Après ces reflexions il fera

aïfé de conllruirc en générai un quarré

I 3 ma-
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itlagique tel , que non feulement les

l^andes horizontales et verti:CaLes mais
même les deux diagonales et toutes

leurs paralleles (chacune complettée
par fa correspondente de rautre cóté)

renferment des term es «différens entre
eux. Pour eet efFet je dois d'abord re-

marquer, que, quelle que fok la for*

me d'un tel quarré repréfenté par les

lettres latines et grecques , comme
nous faifions au commencement , an
pourra toujours Ie reduire a de9 nom*
bres, et enforte, que Ja première co-
lonne verticale contiennc tous les ter-

mes dans 'leur ordre naturel
^i
comme

nous avons fuppofé jusqu'ici , et tout
revicndtra a voir, de quell(? maniere on
doit transpofer les autyes jj.andes verti^

Gales des quarrés complets, pour que
la propriété requife fetende aux diago-
nales et a toutes Jeurs paralleles,

öi'55. 'Püisque noWwe eonfiderons
ici, que les formules directrices,, qui
vont en progresfion arithmetique on
voit bien que dans les bandes horizon-
tales tant les nombres latins que les

grecs OU expofans marcheront ausfi en
progresfion arithmetique, et qu'en

met'
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mettant d pour la difFérence de cellè

des nombres latins et 5 pour celles de
la progresfion des nombres grecsy ïk

première bande horizontale j fera
,.

I 1 + 5 ' ' -i .+ 2 3 VJ -

1 , (l + d)
, (i + 2d) , &c; Oii

donc, puisque pour les bandes fuivan^

tes on n'a qu'a ajouter i'unité aux nom-
bres tant latins que grecs , Ie quarré
complet aura laforme fuivante:

1 I+J 1+2^ 1+3?
1 (ï+d) (i4-2d) (t+sd) .,;^
2 2+J 2+2J 2+3J

a (3+4) (2+2d).
, (2+5d) -, &c.

3
, ,3+5 , 3+25 ' r- 3+jJ ;,:j

3 (3+d) (3+2d) (34-^d) :^:_.&x,

4 (4+d) (44-2d) (4+3d) ": J:c.

&c. &c. ^;ö'"5

§. 54. Maintenant puisque leS nom-'
bres latins de chaque bande horizon-
tale doivent renfermer tous les nom-*

,

bres posfibles, il f'en fuit que la diffé-'

rence d doit être prife , comme nous
avons montré ci-desfus , c'est a dire en
forte, que ni d ni d— i n'ait aucun di-

vifeur commun avec Ie nombre n; et

I 4 eet-
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•c'étte même cohdition f'etend ausfi a la

différence de la progresfion des expo-
ifans Sy et requiert que tanc è que 3-~i

jfoit premier au nombre n. Enfuite il

est evident, que les deux différenees

d & 5 doivent être inégales 'entre elles;

•éarTi elles étoient égales , > toüs les ter-

!«<£& fè trouveroient deja dans la pre-

>mièr^' verticale; et cette fecolide con-
dition fuffit- quané Ie nombre n-est pre-

mier: mais f'il^n'est pas premier, il

faut'öütre cela que' Ie nombre dr-'S foit

érëmier^n."^-

'^^. 5^. ^-Cfe-trois^önaition^'rémblS
es, 'qn a^ura fatisfiiit a la première des
eöflditioris principales préfcriteS'pour la

conftruction des quarrés a diagonales
et paralleles. différentes,-c'estxa dire j"

qu'on obtiendra un quarré dopt les

bandes horizontales et verticales con-
tie-nnent tous les nombres difTérens , tel

que nous en avons con^ftruit daiis la i'''

^
partie de cette fection. , Jl ne 'reste

aonc qu'a voir de quelle maniere on
pourra remplir l'autre condition do^
'diagoiiales et de l^urjs paralleies, .

.

-*' '

§, 5^, Conüdérons pour eet eflet la

. .- ,

pre:
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première diagonale ^ qui- descend de Ia

•^auche ai la droite ,
'

' et 'püisqué les

•nombres latifïs, quiUa cdülgófent, for-

ment cette prógrèsfiöri :
- t ,' 2 + d ^

3 + 2 d, 4 + .3 d, 5 + 4 d'; 6 4- 5' d;
&c. dont la différcnce est d + . i , ..on

voit y qué Gêtte dlagonaïé' yenfermèra
tous les nombres difFéreöSj toutes lés

fbis que'd 4- 1 est un nörhfere premiei»

a n; et puisqüe toutes les parallieles de
cette 1 diagonale croisfent par' la même
dMFérencis d^-'^ï, 'la^'proprlete requife

fetertdra ausfi aüx paralleleS. Il en esc

de même des nomüres grecS;ou expo-
fiuis , qui recevront ausfi tdütes les va.-

^leurs posfibles , pourvü que^ la diffé-

rence de leurs progresüons^ -|^ i foic

première au. nombre nJ'-^M^ -'^ •< -O,

^'ö. 57. Gonfidéröns ausfi ' la feconde
diagonale

^
qui monte de gauche' a droj-'

te, et nous verröns d^abörd' que les^

nombres latins et les grecs^tant de cette'

diagonale' que de fes paralleles forment
des progresfions arithmetiqites , dont
k difFérence des uns est d— i et des
autres 2—1. Pourvii donc que tant

d— I que ^— I foyent des nombres pre-

miers a n, tous les termes, qui fe trou-

l 5 ve:
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veront dans cette diagonale et dans
toutes ces paralleles, feront ausfi diffe-

Xens entre eux, D'ailleurs cette der-

Tiière condition est deja comprife dans

1^ ijature d^ directrices.

y $1- 5S. Voila don« toutes les conditi*

ons, qu'exige la conflruction des quar*

té&y qui font 1'objet de cette ii"^^ parr

tiQ. Elles fe reduifent aux tfois fuivan?

tes: 1°) que les nombres d, d -{- i et

d^

—

I foyent premiers au nOmbre n. 2°)

que les nombres J, J-f-ï^^— i loy*

ent ausfi premiers au nombre n , et 3°)

que ie nombre d

—

^. n'ait de même a\f'

cun divifeur commun avec. n., ^ •

-.•'..•
., : !

§. 59. Suppofons donc que p foit un
divifeur ou facteur quelconque du nom-
bre n, et il faudra exclüre des yaleürs

de d celles-ci: d=xp, d=:Ap -j- i^
d=:\ p— I et des valeurs de la lettre 3;

les fuivans: fc=A p, J=a p— i, J=a p -f i^

Soits p=3 et il faudra exclure des va^
ieurs de d et de 5 tous les nombres^
posfiblesj d'oü Ton voit, que dans;

tous les cas, ou Ie nombre n est divi*

fible par 3 , il fera imposfible de con-
llruire un quarré, dont les diagonales-

et



SÜR LES QUARRES MAGIQUÊS. 139

ct les parallele§ fatisfasfent aux condi-
tions requiïes. ..

§. 60. Or quarid Ie nombre n est

premier, Ie nombre de toutes les va-
leurs différentes j iqu'on peut dönner
sxsx différehceS d et 5 fera=:n—3. En-^

fuite fi n est ün próduit de deux norrbi

bres premiers inégaux entre eux, corti^

iï>e n=:pq, ie nornbre des valeurs de
d et 5 fera (p—3) (l—3). . Et en géné-

ral fi nr?p • q r Ie même nombre fer*

exprimé par cette fprmule : p q ,

r^'^p-S) (1-3) (r-sX"''^-^'
'--'"-^^

§. 61. Aprés ces remarques géné-
rales developpons quelques cas parti-

culiers , et" puisque nous venöns d'ex-
clure des valeurs de n les multiples de'

3 , prenons n=:5 , d'oii les valeurs con-
venables pour d et s feront 2 et 5,
dont l'une pourra être prife pour d et
Fautre pour 3. Soit donc d=:=2 et ^=3,
et Ie quarré^ qui en refulte, aura cette

forme

;
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3* 2?-' 4»

'5^

323

5'

4^ ..?*- 3'

r r.i

a'

et il est évident qu'en ^changeant les

valeurs de d et de, 5, c'est a dire en
rnettant d=?3 et ,^==2 , on pourroit ÏQtti

mer un autrequarré; mais il ne vaut
pas la peine dqle distinguer de celle-ci.

§, 62. Soit n=7 et 'les valeurs con-
venables de: d et 3 feront^2, 3, 4, 5^
qui, renfermants deux inégales entre

clles donnent fix Combinaifons difFé-

rentes, f^avoir:.., >

d::^2 et S=:3 ; drr^ et 5;=:4

V X d=:T ec Jcrd ; d=:z3 et 5=5

eiVéé 4üarrés ;^ïj.i en| ïefultent font les

^2'
i^3'~5' 7' 2^ 4^ 6^li

fi* 4^ & 1^ 3' 5' 7
'

3'- 5" f 2' 4^ 6* I

4' 6' V r 5' r ^
5 /
6' i'

7' 2 4' ö^

2* 4.' 6' I* 3'

3^ 5' 7' ^' 4'

I' 3' 5^

3/5' 7' 2' 4'''d*

4* 6' i^ 3' 5' 7"^

3' '5^ 7' 2' 4' 6M'
4-Ö' V 3* 5^ 7' 2'

7^ 2^ 4' 6^ 1* 3'

i^ 3^ 5^ 7' ^u;
2^ 4' ö' I' 3' 5

III.
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I'

3'

6'

mSi d=:«

3* 5* r 2' 4' 6'

4' 6' 1* 3' 5^7'
5' 7* 2* 4.' 6' I'

<5' r 3^ 5' 7' 2*

7' 2' 4" 6* I' 3'

1^ 3^ .5' 7^ 2' 4'

7' 2' 4' 6' V 3* 5'

V Sid=3
*'• et ^=5

I' 4^ 7^ 3^ 6^ 2' 5'

2^ 5' I' 4' r 3' 6*

3' 6' 2^5".I" V 7'

4* 7' 3' 6' 2' 5' I

5' 1' 4' 7* 3* 6' 2'

6' 2^ 5^ ir 4^ 7' 3

'•^^' etg=:4

I' 4' 7^ 3"^ 6' 2' 5'

2' 5' I' 4' 7' 3' 6^

3' 6' 2^5' i^ 4* 7'

4* 7' 3' e 2* 5' 1'

5' V 4* 7' 3' 6* 2'

6* 2' 5' i^ 4' 7' 3'

f 3* 6' 2' 5^ I* 4'

^ ^* et lc=.%

j. ^. 2,. ^. 37 ^r ^.

2^ 6' 3' .7' 4* 1^5"
3^ 7' 4" I" 5* 2' 6'

4^ I*' 5^ 2^ 6' 3' 7*

5' 2' 6" 3* 7^' 4^
i''

(>' t f \' I' 5' 2'

7' 3' ó' 2' 5* 1^=7^ 4"i' 5' 2^ 6" 3

5. 63. La nature de ces ^uarrés nous
procure encore eet avantage , qu*on
peut commencer 1'infcription de fes

termes par quelque café du quarré

qu'on voudra. Pour montrer la multi-^

plicité des Tormes, qui en nait, pren-

nons Ie premier -des fix quarrés , que
nous venons de conllruire et remplis-

fbns en les cafés de la maniere fui-

vante;

4'
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4'

r
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et nous obtiendrons Ie quarré magiquö
ordinaire fiiivant:

41
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y a p=:5 et q=7 , la formule , qui ex*

prime Ie nombre des valeurs est (p—3)

(q—3)=r2. 4=8, c'est qui est tres bien

d'accord; car les valeurs que peuvent
re9evoir les lettres d et 5 font réélle-

ment les 8 fuivans: 2, 3, 12, 17, 18,

23, 32, 33. Enfuite en excluant les

nombres de d et 5, dont la différence

d

—

'^ est divifible par 5 ou par 7 les

combinaifons admisfibles feront

d=2 & ?=:3 d=i2 & 3=23
(3=2 & ^=18 d=i7 & 3=i8
d=2 & 5=33 d=i7 & ^=23
d=3 & 5=12 0=17 & ^=33
d=:3 & J=:52 d=:23 & ^=:32
d=i2 & 5=18 d=32 &: 5x=33

d*oü 1'on pourroit former douze quar-

rés différens de 1225 cafés,, dans les--

quels toutes les conditions préfcrites

feroient remplies ; mals on nous dis-

penfera volontiers de la conflruction

actuelle même d'un feul d'entre eux.

- " Fm dó Ia Section première.

nc •.
.

' -
:.

li

V
SEG
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SEC TI ON SECONDE.

Des Quarrés latins a doublé marche

de la forme générale.

.1 2 3 4 5 (5 - - (n-O fi'2143Ó5 - - n Cn-0
'.'^450 - (d-O n i 2

•

4 3 ö 5 - n rn-0 2 i

5 ö - - n I .2 3 4
&c. &c.

5. 66. Nous avons déja remarqué
ci-desfus dans la fection précédente

,

en établisfant les clasfes des quarrés ré-

guliers, que cette espèce exclud entiè-

rement les nombres n impairs ; et nous
verrons dans la fuite , que les valeurs
de n doivent non feulement être pairs

maismême pairement pairs, ou, que Ie

nombre des cafés du quarré a doublé
marche doit être divifible par Ie quarré
de 4. Mais avant que de venir a la dé-

monftration de cette verité , il faudra
déterminer en général la relation qui fe

trouve entre les difFérens nombres du
quarré et leur poütion. Pour eet efFet

j'obferve d'abord, que parce que les

termes de la première bande horizon-
IX. DEEL. K ta-
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.tale font en méme tcmps les indices

des colonnes verticales qui leur repon-
dent, ausfi bien que ceux de Ia pre-

mière bande verticale Ie font des hori-

zontales : chaque café du quarré fera

déterminée par deux indices, l'un ver-

tical et l'autre horizontal. Soit donc
en général ( l'indice vertical d'un terme
quelconque, x et u fon indice horizon-

tal, et il f'agira de trouver la relation

entre les trois lettres t, u et x. Pour
eet effet il faut diftinguer foigneufe-

ment Ie cas , oü l'un ou l'autre des

deux nombres t et u est pair, de celui

oü tous les deux font pairs, et on ver-

ra d'abord, que Ie premier cas fournit

xrrt -f u— I et l'autre x=t + u— 3 ,

ce. qui fait voir en mê:ne temps que les

deux indices t et u peuvent être échan-

gés entre eux , fans que Ie terme x
change de valeur , puisqu'il ne dépend
que de la fomme de ces deux lettr-es.—
Après cette obfervation nous pourrons

propofer nétre Théorème mentionné,

enoncé dei^ maniere fuivante:

.i

3ii.

'jjj Tous



SÜR LES QÜARRES MAGIQÜES. I47

Tous les quarrés d doublé marchs
ne fgauroientfournir aucune Jor-
mule directrice , d moins que Ie

nombre des termes , horizontaux

OU verticaux , ne foit divifibla

par 4.

g. 67. Pour démontrer. cc Théorè-
rne, foit la féric a, b, c, d, e, &c. une
formule directrice quelconque pour
l'expofant indeterminé a; foit «, ^, y,

^, f, &;c. la férie des indices horizon-

taux indiqués par la lettre t, celle des
indices verticaux marqués par u, qui
marchent toujours fuivant la férie des
nombres naturels, étant i, 2, 3, 4,
&c. et il faudra, en vertu de la nature
des directrices, expofée dans la fecti-

on précédente , que Tune et l'autre de
ces deux féries renferme tous les nom-
bres différens depuis i jusqu'a n. Ay-
antdonc les deux indices, l'un vertical

et l'autre horizontal, nous pourrons
en déduire facilement par les regies
précédentes la valeur de chaque terme

. de nótre directrice.

5. 68. D'abord il est clair que pour
Ie premier terme on aura toujours a=:«-

K 2 Pour
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Pour Ie fecond terme b il y a t=2 et

11=3; d'ou, en diftinguant les deux cas

de la valeur de 3, qui peut être paire

OU impaire, on aura pour Ie dernier

b=:3 -f I, pour l'autre D=:,3— i. Pour
Ie troifième terme c , a caufe de t=3
impair et u=y il y aura toujours c=:y-|- 2.

Pour Ie quatrième terme d oü 1=4 est

pair et u=:5 il faut distinguer encore les

deux cas de la valeur de 5: fi elle est

impaire il y aura d=s + 3 , et fi elle est

paire, d=:5 -}- 1 et ainfi des autres. On
aura donr pour la formule directrice

a b c d e f g &c., d'un quarré dont les

indices horizontaux font ^j s y 5 e r v, &c.
et les verticaux i 234567 &c. les

termes fuivans

.r/5 4- I C0 imoair)
' 13 + 1 (3 pair)

az=:x

c—y + 2
d_ ra + 3 (^ impair) g-. + 1°—\^ + I (5 Dair) 1"^:' Xr

l? + 3 (? pair) -; +
l^

h__r9 + 7 'fi impair) '-^ + ^^

lö + 5 (6 pair)
^^•

&c.

5. ^9- Nous voyons donc que ïi dé-

termiiiation des lettres a, b, c, d, &c.

par les indices «, /s, 7, J, &c. feroit tout

a fait reguliere , fi de5 lettres alternes
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p, 5, ^ &c. aucune êtoit paire, et que
nous aurions alors a=;«, b=3 +1,
C:=:y-|-2,d=5 -f 3 > 6=5 +4, f==^-f-5,

&c. Ie nombre de ces termes étant tou-

jours=n. Suppofons pour un inflant,

que toutes ces lettres alternantes foy-

ent impaires. Soit Ia fomme de la fé-

rie des indices horizontaux ci + n + y -\-

$'+ £+ &c.=^ et celle des termes de la

directrice a + b + c + d-fe + &c.=rS,

et en ajoutant tous ces termes nous au-

rons cette équation :

S=S+H-2 + .c!+4 + 5+ ....rn—i:=^+iii^n-0
Or puisque Tune et l'autre de nos deux
féries doit comprendre tous les nom-r

bres différens depuis 1 jusqu'a n , il f'en

fuit que les deux fpmmes S et s doi-

vent être égales entre elles ; ou bien ,

leur différence doit être un multiple du ,/

nombre n, qui foit ^ n, d'oü Ton tire ^
S=:S-|-\ n, et partant il faudra être dans
ce cas-ci i n (n— 1)=:^ n. Mais nous
avons deja dit plus haut, que les quar-.

rés a doublé marche ^xcluent entière-

ment l^s valeurs impaires de n; d'oüj

en fuppofant n pair=:2 k , k étant un,^

nombre entier quelconque, nous au-
rons k (2 k— 1)=:2 x k ou bien ?.=k—

§

ou k=:A

—

i ce qui est imposfibie.

K 3 §. -jo.
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§. 70. Mais cette conclufion tire fon
origine de la fuppofition, que toutes
les lettres alternantes 6, 5, <, 6, &c.
font impaires , et ce n'est que pour ce
cas-ci que les directrices deviennent en-

tièrement imposübles , quelque valeur
qu'on donne a n. Pour que Ie quarré
a doublé marche ait des directrices, il

est donc abfolument necesfaire , que
parmi les lettres üy h c, ö, &c. il fe

trouve des paires, et pour voir, ce qui
en refultera , nous fuppoferons d'a-

bord, qu'iin'y ait qu'une feule, ce qui
diminuera la fomme de la férie des in-

dices horizontaux de 2 et nous aurons
n (2 n—ï)—2=:x n; ou bien en mettant
n=2 k, il faudraêtre k (2k—i)—2=2 a k,

d'oü il est évident que n doit être un
ïiombre pair. Soit donc k=2 m et par-

tant n:r:4 m , et nótre équation devien-

dram (4m—i)—1=2 a m ou bien i==.m

(4 m—i)—2 A m=rm (4 m—2 a— i.)

Or puisque cette équation ne f9auroit

avoir lieu a moins quej m=:i et a=:c

il est clair que ce cas ne peut fubüller

que lorsque n^^,

§. 71. Suppofons en général, que
parmi les nombres alternes li,^,?, 6, il

^ fe
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fe tróuve t paires, et puisque Ie nom-
bre de toutes ces lettres est J n , il est

clair que ^ ne f9auroit furpasfer | n.

Enfuite puisque chaque valeur paire de
ces lettres produit dans la fomme l n
(n— i) une diminution de deux unités,

nótre équation fera i n (n— i)—2 ^=a n,'

pu bien en prennant n=x2 k , nous au-J
rons celle-ci: k (a k—1)—2 ^=2 a ky-

qui ne i^auroit avoir lieu, que lorsque

k est un nombre pair=2 m et partant

n=:4 m. Alors nótre équation fera

m (4 m—i)— t;=: 2 a m , de laquelle on
tire les nombres des lettres alternan-

tes , qui font paires , favoir ir=:m

(4 m—2 A— 1) c'est a dire égal a un pro-
duit de deux facteurs , l'un m et l'autre

4 m—2 A

—

I. Or puisque ^ ne f9auroit

furpasfer | n=2 m et que Ie coëfficiënt

de ip, (4 m—2 A— i) est un nombre
injpair , il faut abfolument qu'il foit

4m—2 A—1=1 , d'oü l'on tire a=:2 m—

i

et^rrm. Il faut donc, que la moitié

des Imres 3, s, ^, ö, foit paire et que Ie

nombre n foit divifible par 4 ;
par con-

féquent les nombres impairement pairs

i, 6, !o, 14, &c. feront entièrement
eitclus de cette fection, attenda qu'ils

.ne f^auroiem: jamais tournir des direc-

'

K 4 tri-
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trices , ce qui est ce qu'il faloit dé-

montrer.

5. 72. Par cette raifon nous établi-

rons par toute cette fection , que Ie

nombre n foit divifible par 4 , en met-
tant n=4 m, et dans tous ces cas la dé-

monftration précédente nous fait voir

la posfibilité des directrices. Confidé-

rons donc principalement les directri-

ces , qui repondent au premier expo-
fant I et qui a caufe de a=i auront en
général cette forme: i b c d e f g &c.
a laquelle répond cette férie des indi-

ces horizontaux i ^ yS et, &c. la férie

des indices verticaux étant celle des
nombres naturels 123456 &c. Ce-
la pofé nous avons vu , que fi / marque
ü'indice vertical et u Ie horizontal, on aura

ie terme de la directrice x=t -f-n

—

i,

excepté Ie feul cas , oü les nombres
t et u font pairs , pour Ie quel on
aura x=;t -f- u—3 ; de forte que dans
l'unc et l'autre cas x est un nombre
impair.

. . „, -

§. 73. Nous avons demontré que
pour Ie nombre n^:^ m Ie cas oü t et

u font pairs doittoujours fe rencontrer

. m fois

;
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m fois; d'oü il f'en fuit, qu'il y a ausfi

m cas, oü aux nombres pairs de t re-

pondent des valeurs pour u impaires; ^

et par la même raifon, pour Ie cas de t

impair on aura pour u m nombres pairs

et autant d'impairs. Eclaircisfons cela

par Texemple fuivant ou m=:2 et n=8:

Indices verticaux t=i 3345078
Indices borizontaux ii=i ö 2 5 7 4 8 3

Ici aux indices pairs t=2 et 6 repon-

dent les indices pairs u=6 et 4. Aux
indices pairs u=:2 et 8 repondent les in-

dices impairs t=3 et 7. Enfuite les in-

dices impairs u=;i et 7 repondent aux
indices impairs t—i et 5 et les indices

impairs u=3 et 5 aux paires t=:8 et 4.

Or de ces deux féries on pourra for-

mer par' les formules x=:t + u— i et

x=:t -f- u—3 la directrice fuivante

:

15483762 OU tous les termes
font différens,

§. 74. Il est ausfi facile d'examiner
chaque formule propofée , fi elle est

directrice ou non ; Car ayant les nom-
bres X et les indices horizontaux t, on
n'a qu a chercher les indices u, moyen-
nant 1'une ou l'autre des formules don-
lices pour x, dont la jlerniere x=t -f^

K 5 u-3
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u—3 OU u=:5t—t + 3 n'a lieu que lors-

que t est pair et x impair, et quand
tous les nombres trouvés de cette fa-

con pour u ibntinégaux entre ctjx, la

formule pro^ofée fera toujours une
vraye directrice. Voici quelques ex-

emples:

I Indices t= i 2 3 4
formule x=: 134a

Indices u= 1423
II Indices 1=12345078

furmule x=: 1357428Ó
Indices 11= 14368527

III. Indices t=: i i 3 4 5 ó 7 S 9 10 11 13
fürmufe x= 14Ó810122 357 pn
Indices uz=: 1345 6 7 8 lo 9 12 ii 2

oii l'on voit, que les féries u compren-
nent toutes les valeurs différentes , de
forte que les formules propofées pour
X font veritablement directrices.

5-75. En confidérant avec at?t:enéi-

on les deux derniers exempleS on- ver-

ra, qu'il est facile d'examiner en géne-

ral les directrices pour tous les nom-'

bres divifibles par 4. On ii'a qu'a les

partager |)Our eet elïet en deux parties^

éga-
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égales, dont chacune contienne am
termes, et on verra par les regies pré-

fcrites, fi les féries qu'on trouve pour u
renferpient toutes les valeurs difFéren-

tes. Voici 1'exemple de deux directri^

ces générales pour tous les nombres

n=4 m:

Première Directrice.

P,emlèremoltid{,'=;°- 3 4^5 ,«:-.-. -.5»

u=:i 345 6 7 --- 2rr+i

Seconde moitié{^~^";+^'^^+^'^^+3,2m+4Mni

ii=:2rD+2,2m4-4,2m-f3,2in-t-ó - a

oü Ton f'asfurera aifément, que dans

les deux moitiés trouvées pour u tous

les nombres différens paroisfent réélle-

ment.

Seconde Directrice.

Premieremoiaei3^_j 357911- - - 4m.£

n=i 43658 - - - 2m+2

seconde mouW{^=-+^^+^+^ty^

u=:2m+4,2m4-i,2;33.-fö,2iE+3-4ï''i-i

.Dans
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Dans la dernière moitié Ie term e pé*

nultième de u est 4 m -J- 2 ou bien 2

,

d'oü l'on voit que dans les valeurs de u
il fe trouve tous les difFérens nombres
depuis I jusqu'a 4 m.

§, 76. Or ayant trouvé une feule

fornmle directrice ;, on en pourra tirer

plufieures autres , par des regies fem-

plables a celles , dont nous nous fom-
mes fervi dans la fection précédente.

Pour mettre cela dans tout fon jour,

nous alions confiderer une directrice

quelconque i a b c d e f &c. dont Ie

terme qui répond a Hndice t foit=:x, et

nous avons vu, que, prennant u pour

ï'indicc horizontal , il faut diftinguer

deux cas, Tun oü t est pair et x im-

pair, qui donne u=:3 -}- X— t , et l'au-

tre u=:i + X—t, qui comprend toutes

les autres valeurs. Pour plus de com-
modité on peut repréfenter l'un et l'au-

tre de ces deux cas par cette formule

ambigue u=:x— t -f 2 + i^ oü Ie figne

fupérieur a lieu quand x est impair et t

pair ; dans tous les autres cas il faudra

Ie fervir du figne inferieur.

J, 77. Maintenant, comme la natu-

re
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te de toutes les formules^ directrices

renferme les deux propriétés fuivantes:

1°) que ,
pendant que la lettre / vari^

par toutes les valeurs depuis 1 jusqu'a

n=:4 m , la lettre x dolt ausfi re^evoir

toutes ces valeurs difFérentes. 2°) que,

pendant que Fon fait varier les deux

lettres t et x par toutes les valeurs

,

ausfi la formule uc=x—t + 2+ i re9é-

vra toutes les valeurs posfibles : il en

découle naturellement cette troifième

propriété: que, pendant que les let-

tres X et t varient depuis i jusqu'a n

,

la formule t—x + 2 + 1 fournira de

même toutes les difFérentes valeurs,

Eourvü qu'on prenne bien garde a l'am-

iguité des fignes dont Ie fupérieur n'a

lieu, que lorsque lenombre t estimpair

et X pair; furtout puisque ces deux let-

tres font fi étroitement liées entre cl-

les ,
que pendant que l'une varie par

toutes les valeurs , . ausfi l'autre prend

les mêmes variations, et qu'on peut les

changer entre elles , au moins a eet

égard.

$. 78. Voyons a prefent, de quelle

maniere on peut déduire la nouvelle di-

rectrice de celle , que nous avons fup-

po-
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pofé connüe. Soit pour eet effet

:

1 A B C D &c. une telle directrice,

dont Ie terme, qui répond a l'indice T
foit X, et il faudra que, pendant que

T varie par toutes les valeurs , ausfi X
fubisfe les mêmes variations , de même
que X—T 4- a t l et T—X + 2±i,
pourvü qu'ón obferve les regies pré-

ibrites a l'égard de Tambiguité des fi-

gnes. Or ayant remarqué autre part

,

que les deux lettres t et u peuvent être

échangées entre elles, il Ten fuit,

qu'on trouvera une nouvelle directri-

ce , en rapportant ie même terme x a

l'indioe u=:x~t + 2 + i ; c'est a dire en

prennant T=x—t + 2 + j et X=j=x.

Ainfi, ayant pour Ie cas n=8
- s - ó

cette formule directrice : - "/' 13^82467
a la quelle repondent pour ii:-- 1435078a

on en déduira une nouvelle directrice,

en mettant Ie fecond terme sak qua-

trièmc place, asfignée par Ie nombre u
fouscrit ; Ie troifième terme 5 a la place

troifième et ainfi des autres, ce qui four-

nit la nouvelle directrice: 17538246.

irjg. 79. Enfuite on trouvera ausfi tou-

jours une nouvelle directrice, én chan-

-o';
"

geant
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geant entre elies les lettres t et x et

prennant T=x et X=;t; de cette fa9oa

Ja première proprieté est (Jéja rempüe
par elle méme, et l'autre, qui regarde

la formule X—T + 2 + 1 fera ausfi par-

faitement remplie ; car cette formule

étant a prefent t—x + 2 + i , pasfera

par toutes les valeurs , pourvu qu'on

obferve, que Ie figne fuperieur n'a lieu^

que lorsque t est pair et x impair. On
voit bien que cette reglè convient avec

la première de celles, que nous avons
données dans Ie §, 27. de la fection

précédente et que nous avions carac-

terifée par Ie terme de renverfement
-,

de maniere qu'on peut toujours em-
ployer la même regie fans aucune alté-

ration dans cette fection. La formule

directrice de l'exemple precedent, i^a-

voir 13582467 fournira donc par

Ie renverfement celle-ci 15263784.

\,§. 80. Une autre regie fe déduit

du premier cas , en prennant T==t et

X=t—X 4- 2 + I , puisqu'il en réfulte

U=X—T -h 2 + I, oü Tambiguité des

fignes est Ie contraire de la précédente,

de forte qu'cn fubftituant au lieu de T
et
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et X leurs valeurs , on obtient U= —x
+ 4, formule qui, fans ambiguité, re-

9évra toutes les variations posfibles

,

pendant que t, et partant ausfi x, pas-

fent par toutes les valeurs. Cette re-

gie est analogue a la feconde de la fec-

tion précédente, oü nous avions ausft

T=t et X=:t

—

X + I quialieu icidans

tous les cas, exceptés ceux, oü t est

impair et x pair , qui nous oblige a

nous fervir de la valeur

X=:t-x+3,Soyentpar exempleles tnii 2 3 4 5 ö 7 8
' •"'

' les x=i 3 5 8 2 4 ó 7

nous aurons pour X=i 8,7 5 6 3 2 4

'V§. 8r. Par Ie moyen de ces deux
regies , on peut déduire de cïiaque di-

rectrice connüe pluüeures autres et

presque toujours douze nouvelles

,

cornme il est arrivé dans la fection pré-

cédente (confer. l'exemple du §. 42. et

fuivans,) pourvü toutefois, qu'on em-
ployé la feconde regie avec la rectifi-

cation indiquée. Pour éclaircir tout ce

par un exemple reprennons la directri-

ce, dontnous avons fait ufage jusqu'i-

ci ,• et en lui foufcrivant fa renverfée et

appliquant enfuite alternativement la

fe*



§ÜR LES QÜARRES MAGIQUES* löï

feconde et la première regie öli ob-^

tiendra en tout les douzd nouvelles di^

rectrices luivantes , y compris la pro-

pofée.

la Directrice propoföe 13588467
fournit par rcnverlement 152Ó3784

par la £de regie
|j 5 ^ 7 3 H

par la i'e —

2

5

ét Ènruite<{ par la 2dè

par la i*e

^par la 2^2

/r 8 ó 7 4 5 3 a
"\i 7 5 3 8 2 4

/138Ó425:?
"LI 4 7 2 8 5 ö 3

ƒ10257483
\1482o735

ƒ I 5 4 8 7 .1 ^ ö
1.17032854

óu nous avons continue ces operations;

jusqu'a la reproduction des dernières

directrices^ qui f'est faite a la üxième
paire^

$. ^2. Appliquonsles mémesioperV
tions a une directrice de 12 termes^ en
adoptant une formée de celles qui vont
en progresfion arithmetique^ et la dou-
Zaine cornplette, qu'on obtient par les

deux regies fera;

/X J)EEL^_ .£, pro-
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Propofée i 3 5 7 p n 4 2 8 6 i2 10

Renverfée 1 8 273 10 49 5 12 ón
. . — tt. .,

mrlasceredc/*'^^' ^° 98674523
par ras'crega-^j

7 4 10 3 9 6 12 5 11 8 2

tsarlaue /lllï2 9 lO 780543»
parlap^e

<;^^ ^^ 53972 11 Ó4 10 8

Toarlaode /^ 4 ö 8 10 I2 2 3 5 7 9 ii
par 12 2de

-^^ 3 II 2 912 810 ó 7 4 5

mr Ifl ire
f l 7 8 2 9 3 lO 4 II 5 12 ó

pariaire ^^ 4 2 11 12 9 10 7 5 8 3 ö

mrlaode_/l 8 lO 3 9 4 1'- 5 " Ö 2 7paria2'-e
-J^^ ^^ 4^58^0 12 25397

jdont la dernière paire fe reproduit par

la première regie.

§. 83. Or chacune des directrices

trouvées pour l'expofant i fournit

,

comme nous avons fait voir ci-desfus,

des directrices convenables pour tous

les autres expofans, et même telles,

que pour toutes les colomies verticales

eiles prefentent des termes difeens.
Car il est clair par la conftruction du
quarré latin , qu'en augmentant de 2

les termes de la directrice pour l'ex-

pofant 1 , on obtiendra une autre di-

rectrice pour l'expofant 3, et une au-
,,f,f,

- tre
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tre pour Texpofant 5 en augmentanc
les termes de celle-ci de deux. Et en
général d'une directrice pour TexpofanC
a , qui foit a b c d e (Jkc. on déduira
une directrice pour l'expofant a -f- 2,
en ajoutant 2a chaque terme de la pré-

cédente. Ainfi pour Ie cas de n:^3 cha-

que directrice pour l'expofant, i, dont
nous avons asfigné une douzaine, four-

nira pour les expofans impairs des di-

rectrices convenabies; par exemple

Pour Texpofant i <• 1357428Ö
3 3 5 7 I ö 4 2 8

' -— 5 — 5713804a
"- •— 7

-"—

^

7 I 3 5 2 8 ó 4
oü chaque colonne verticale contiene
des nombres différens

, pairs ou im-
pairs, féparément.

§. 84. La formation des direc:trices

pour i'expofant 2 et les autrcs pairs
n'estpas ü évidente; cependant, com-
me dans Ie quarré latin la feconde ban-
de horizontale fe déduit de la première
en augmentant tous les ttrmes impairs,
et en diminuant les pairs, de Ininité,
on en peut conjecturer, que, failarttla

même chofe a l'egard de la directrice
propofée^ oa en tirera la directrice

L 2 POU^IT;
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pour l'expofatit 2, parce qu^en effet toui

hs termes impairs produifent de eette ma'
lïière tous les pairs et reciproquement
tous les termes pairs, étant dimitiüés de

Puntte, produifent les impairs, Mais il

faut demontrer encore, que la formu-
le, qui en refulte, est effectivement di-

rectrice.

5. 85. Soit pour eet effet dans k di*

rectrice pour Texpofant i , Ie terme

,

qui répond a Tindice t, =x, et x' ce-

lui , qui répond au même indice dans
la directrice de Texpofant 2. De la

même maniere foit u l'indice horizon-
tal du méme terme x de la première
directrice et u' celui du terme x' dans
l'autre, et on aura, en obfervant les

regies préfcrites par rapport a 1'ambi-

guité des fignes u=x— t 4- 2 + i et

u'=x''— t +2+1. Il y aura donc qua-

tre cas a confidérer, felon que les deux
nombres t et x font pairs ou impairs et

les valeurs de ü et de u' feront pour
chaque cas exprimées , de la maniere
fuLvante

:

I.
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tricc pour Texpofant 2 de la maniere,
ciue nous venöns d'enfeigner , on en
fbrmera par la première regie les direc-

trices pour tous les autres expofans
pairs , et parce moyen on conftruira fa-

cilcment de chaque directrice propofce
pour l'expofant 1 un fystème complet
de directrices ferabiable a celui que
nous appoferons ici pour la directri-

ce 135 7428Ó;
Pour l'expofant i -—-— 1357428Ó

-_ 2 —— 24083175
3
——" 3 5 7 16428

— 4 4 ó 8 2 5 3 I 7
• '- 5 —•—

^ 5713.8 642
6 ^ , 08247531

•^ ^- — 7 71352864
»' 1 1 «f 1 - LI . 8 —< - 82461753
OU 1'on voit que dans chaque bande
verticale les termes font tous difTérens

entre eux, et que par conféquent, en
joignant dans Ie quarré latin propofé
ies expofans de la maniere expliquée k
tous les nombres , aucun terme ne
l9aura fe rencontrer deux fois et Ie quar-

ré fera complet,

<5. 88. hn confidérant plus attenti-

vementle fysième complet_de directri*

ces, que nous avons formé, on verra

d'a-
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d'abord que toutes les bandes vertica-

les conviennent parfaitement avec cel-

les du quarré latin a doublé marche et

qu'il n'y a d'autre différence que dans

leur ordre ,
qui y est changé , c'est a

dire, que les indices horizoataux, qui

dans Ie quarré fe fuivoient dans Tordre
naturel 12345Ó78 lont ici i 3 5 7 4 2 8 6.

En confidérant donc en général une
bande verticale quelconque , dont 1'in-

dice foit t et Ie terine fuprème x, mar-
qué de Texpofant i , fi nous marquons
les termes qui fuivent ïx en descen-

dant par x% x", x"% &c. et leur don-
nons les expofans 2 , 3 , 4 , &c. Ie tcr-

me X aura l'expoiant ^ + i , et en

prennant ® enforte qu'il devienne x
=t , qui est Ie terme correspondent du
'même indice dans la première bande
horizontale du quarré latin, il faudra

donner a ce terme l'expofant ^ -|- i. Or
puisque les valeurs x, x', x" , x'"

X tiennent Ie même ordre que dans
Ie quarré latin , on aura toujours t=x

+ ^Z? o^ bien (p=t—x J ^ et partant

^ 4- i=t—X -j-i J=t—X 4- 2 + I , OU

L 4 raai-
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Fambiguité des fignes fuit la même loix^

que nous avons asfigné ci-desfus.

§. 89, De la il est clair, que les ex-

pofans de la première horizontale de
notre quarré latin conftituent ausfi une
formule directrice , tirée de la propo-
fée par la feconde regie , et que pour
conftruire un quarré complet, on peut
d'abord commencer par la première
horizontale, en y mettant les expofans
felon une directrice quelconque, eten
Gontinuant l'infcription des autres en
descendant feion la bande verticale du
quarré même qui commence par Ie mê-
me nombre. Ainfi puisque on tire de la

dircGirice piopofée s-13574286
par la feconde regie «tI 8764523
on peut d'abord commeneer par cette

directrice , en la combinant avec la

première bande horizontale du quarré

limple, aux termes de laquellë elle

fervira d'expofans, et les autres feront

inférég de Ia maniere que jious yenon^
4'cxpliquer et que nous rendrons plus

^iaire pay l'exemple du quarré fuivant;
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la formule 135. 74286, on pourra
;

tirer celles qui dirigent rinfeription des

expofans pairs de celle-ci: 157 ^8462,
qui est ausfi directrice et dont les ter-

mes, par rapport au pair etimpair fui-

vent Ie méme ordre. Voici Ie fystème

complet

:

Pcmr Texpöfant i — 1357428Ö— 2 2Ó847351
3 35716428
4 4 8 3 ó I 5 7 3

5 57138642
6 Ö2483715
7 7 I 3 5 2 B ó 4
8 8 4 ó 2 5 I 3 7

qui, mis en ufage de la maniere enfei-

gnée fournira Ie quarré complet fuivant:

I^
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feroient t •; «> 7 4 2 6 6 et partant rien

moins qu'inégales entre elles.

5. 9T. Après ces reflexions généra-

les, qui peuvent être appliquées a tous

les quarrés latins k doublé marche

,

quelque grand que foit Ie nombre n,

pourvü qu'il foit divifible par 4, nous

alions développer quelques cas particu-

liers oü n=4 et n=:8, en omettant les

fuivans^ qui nous meneroient trop

loin ; et puisque pour Ie cas de n=8
nous avons déja rapportés quelques ex-

emples, nous nous bornerons a en

chercher toutes les directrices ; ayanC

fait voir que chacune d'elles peuvent

fournir un fystème complet et q-ue

deux directrices différentes peuvent

ausfi conduire a un fystème complet

,

pourvu que les termes tiennent Ie mê^

me ordre par rapport au pair et a l'im-
'

pair. Ces fystèmes formés , dont Ie

nombre furpasfe évidemment de beau-

coup celui des premières directrices, la

oonftruction des quarrés n'a plus la

moindre difficulté.

Cas
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Cas de «=4.

§. 92. Le quarré latin a doublé mar-

che est dans ce cas

I

2

3

4

2

I

4
3

3

4
I

4
3
2

I

qui ne fournit pour l'expofant i que les

deux directrices fuivantes: 1423
134a

dont Tune , en y appliquant les deux
regies préfcrites ,

produit l'autre. De
ces deux directrices on peut former les

deux fystèmes complets fuivans

Pour l'expofant I

2

3

4

I
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Première Douzam,

fondarnentale 1357428Ó
Kiwerlee 16253847

adereglc/^ 87Ó4523'^"^ LI 5 4 8 3 7 ó 2

ire
/i 7 8 5 ö 43 2
I185327Ö4

ode /' 4Ö 8 2 3 57
I.1372Ó845

He /i 5 ö 2 7 3 8 4

5Lde
/i 6837425

Secondf DotizatHB,

fondamentale 1573482Ö
renverfée 17452836

ade regie/; ^ ^
J
^ 7 8 3

^ Li 4286753

ire /» 4 8 5 3 2 6 7\138275O4
683542

86 37245

ire ƒ I 8 5 7 Ö 3 2 4
ll 6478352

2de |l 7683542
1. 1

:de^ Jl 3762485
\l 5268437

7>«"
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Troipème Deuzaine, -^

fondamentale 15738402
renverfée 18462735
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5. 95. Voila donc 48 fotmules direc-

trices ,
qui épuifent ausfi tout nótre

quarré latin ; car toutes les formules

,

qu'on en peut tirer par la methode or-

dinaire , fe trouvent dans les quatre

douzaines précédentes. En n'employ-

antdonc qu'une feule de ces formules,

on en pourra conflruire un quarré

complet et partant 48 folutions diffé-

rentes , fans compter celles ,
qui nai-

troient de la combinaifon de plufieures

de ces directrices, dont les termes

pairs et impairs tiennent ie même or^

dre , et dont Ie nombre est fans doute

tres confidérable. Pour faciliter les pa-

reilles combinaifons et pour juger en

même temps du nombre de toutes les

folutions différentes nous allons distri-

buer ces 48 directrices en différentes

clasfes , felon 1'ordre qui Ty obferye

par rapport aux termes pairs et impairs

dont nous defignerons les premiers par

la lettre p et les autres par la lettre i;
'

nous en obtiendrons les espèces fui-

Vantes

IX, DEEL. M I?
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des directrices d'un autre ordre de \ di-

rectrices, on en tirera a;^ folutions difFé-

rentes. Or donc puisque nous avons
en tout huit clasfes chacune de quatre

directrices ^ dont chacune peut être

combinée avec Tune ou l'autre des au-

tres clasfes , on pourra déduire feize

folutions de chaque clasfe et partant

128 folutions des huit clasfes, et en y
ajoutant les deux clasfes de huit, qui
en fournisfent 64 chacune Ie nombre de
toutes les folutions posfibles fera 256,
qui fatisferont toutes également au Pro-
blème. Mais il faut bien remarquer
que les quarrés latins a quadruple
marche en donneront encore un bien
plus grand nombre, fans compter cel-

les, qu'on peut tirer de plufieures

transformations expliquées ci-desfus et

a expliquer encore plus clairement
dans la fuite. Ce qui joint aux différen-

tes folutions pour les cas de n=:3 , de
n=4, de n=5 et de n=7 doit augmen-
ter nótre furprife a l'égard du cas de
n=6 , dont Fimposfibilité fe paróit con-
firmer de plus en plus,

Fin de la Section feconde.

M2 SEQ
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SECTION TROISIÈME.

Des Quarrés latins a triple marchc

de la formule générale.

12345Ö789&C.
2 3 I 5 6 4 8 9 7 &c.312Ö45978 &c.

4 5 6 7 8 9 &c.
&C.

§. 96. lei il est évident, que Ie

nombre n doit être necesfairement di-

vifible par 3; nous mettrons donc par-

tout n=3 m , oü m marquera Ie nombre
des membres , dont chaque colonne
tant horizontale que verticale est com-
pofée. Ainfi Ie cas Ie plus fimple fera

celui, oü m=i ou bien n=:3 et ie quar-

ré latin , contenant un feul membre du
quarré général a triple mArche

:

12 3231312
dont la conflruction a été fuffifamment

cxpliquée au J- 18. de la fectipn pre-

mière.

§' 97.
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§. 97. La première question qui fe

préfente ici, c'est def9avoir, fi tousles

cas de ce quarré a triple marche ad-

mettent toujours des formules directri-

ces OU non? Or je dois d'abord re-

marquer , que lorsque Ie quarré est

compofé de deux membres , il ne f9au-

roit jamais admettre de directrices, de
forte que Ie cas de n=:6 doit encore
être exciu dans cette espèce de quarrés

limples. Verité de laquelle on fe pour-
roit convaincre par la methode ordi-

naire de chercher les directrices, mais
qui "acquerra un dégré d*autant plus

haut de certitude, qu'on en peut don-
ner une démonftration tres rigoureufe

tirée de principes tout a fait difTerens

de ceux, par lesquels nous avons prou-
vé rimposfibilité des cas précédens , oü
Ie nombre n étoit impairement pair, et

qui ne f9auroient être appliqués dans
cette fection a caufe de Ia multiplicité

des cas différens qu'on y feroit obligé

de conüderer.

§. 98. Pour rendre cette démon-
ftration plus claire et plus facile , je

marquerai Ie premier membre du quar-

'M 3 ré
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1 a %

ré propofé atriple marche, f9avoir - ^

par la lettre A, qui comprendra donc
trois bandes horizontales et autant de
verticales et la lettre a me marquera
chaque nombre contenu dans ce petit

quarré , c'est a dire ou i ou 2 ou 3.

De la même maniere j'exprimerai Ie fc-

cond membre du quarré , f9avoir : s «

4

par la lettre B, et chacun des nombres,
qu'il contient par b. Cela posé Ie quar-

, ré latin de deux membres, c'est a dire

pour Ie cas de n=5 pourra étre repré*

fenté de cette facon: Ja oü chacune

des bandes tant horizontales que verti^

jcales renferme trois termes,

§. 99. Maintenant j'obferve, que ü
ce quarré admettoitune directrice, el-

Ie devroit contenir trois a et trois b,
dont les uns feroient tirés de la premiè-

re verticale A B et les autres de la fe-

conde verticale B A. Or puisque tous

les termes d'une directrice aoivent étre

tirés de diiTérentes bandes horizontales

et de différentes verticales, chaque ter-

jne, qu'on met dans la directrice, ex-

clud une bande horizontale et une su-

.
• tre
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tre verticale. Ainfi, quand on veut

prendre tous les trois a de la première

verticale, puisqu'ils feroient pris de la

lettre A , la première horizontale fe-

roit d'abord exclüe , de mem e que la

première verticale , et partant les trois

b dévroient être tirés de la feconde

partie de la feconde verticale , c'est a

dire du membre A, Ie feul restant et

qui ne contient du tout de b. Suppo-
lons donc qu'on tire de la première

bande verticale deux a et un b c'est a

dire trois termes , et il faudra que l'au-

tre en donne autant f9avoir un a et

deux b. Or les deux a étant pris du
membre A de la première horizontale

et Ie b du membre B de la feconde ho-
rizontale , il est clair, que Ie terme
restant de la première horizontale ne
peut être que b ec ceux de la feconde
a a, la première verticale étant exclüe.

Au lieu des termes manquans a b b
nous obtiendrions a a b. D'ou Ton voit

déja asfés clairement , qu'en tirant de
Ia première verticale un a et deux b , il

feroit pareillement imposfible de dédui-

re de la feconde les termes restant a a b.

Par confequcnt il est démontré que ie

cas n=^ n'admet point de directrice^.

M 4 5. lOD.
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§. 100. Mais fi ,
pour Ie cas n=9 ou

in=3 , nous marquons Ie troifième
789

membre du quarrégénéralf^avoir: m?
par la lettre C, et les trois nombres
7, 8, 9, qu'il contient par la lettre c,

nous aurons a examiner Ie quarré b c a

et la formule directrice, Til y en a une,
comprendra trois a , trois b et trois c»

En prennant donc les trois a de la pre-

mière verticale, la première verticale en
fera exclüe et par confequent on ne
pourra prendre de la feconde verticale

que les trois c , c« qui exclura la fecon-

de horizontale, et paree qu'il reste en-

core dans la troifième verticale les

trois b, on voit aifément, que ce cas

fournit des directrices: on en pourra-

même déduire par d'autres routes.

§. 10 1. En examinant de la même
maniere Ie cas de n=i2 ou m=4 et de-

fignant Ie quatrième membre du quarré

pénéral " i^ lö par la lettre D et les ter-^ 12 10 II -^

mes qu'il contient 10, 11 , 12 par d,

de forte que Ie quarré a examiner foit
A B C D
B C D A
C D A B
» A B C

on
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on vcrra, que de quelque maniere

qu'on tire les lettres minuscules des

bandes de ce quarré, il ne fournira ja-

mais de directrices; et il femble quon.

puisfe hardiment tirer la même conclu-

fion pour tous les cas , oü n est uii

nombre pair , de forte que cette fecti-

on ne f'etend qu'aux multiples impairs
,

de 3, comme 3; 9, 15^ 21, &c.

§, 102. La' belle démonftration pour

Ie cas de n=ó rapportée aux §. 98. et 99.

m'engage a faire une digresfion aux

quarres latins a quintuple marche , ou

a feptuple ou a une autre marche quel-

conque en nombre impair, par rapport

auxquels on pourra démontrer avec la

même facilité, quaucun d'entre eux,

qui ne renferme que deux membres

,

ne fauroit jamais admettre de directri-

ces. Car marquant pour Ie cas de

n=io=2. 5. les deux membres dont il

est compoié par A et B , et les cinq

termes qu'ils contiennent par a et b , il

f'agira de déduire du quarré JJ ouB A

bbbbb aaaaa
a a a a a b b b b b ^^^ formulc dircctricc

,

qui contienne, dansun ordre quelcon-

que cinq a et cinq b.

M 5 0. loi
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5. 103. Donc fi nous voulions pren-
dre tous les cinq a de la première ver-

ticale, la premiere horizontale en fe-

roit exclüe et il ne resteroit dans ia fe-

conde verticale que Ie term e A, qui

ne renferme pas de b. En prennant de
la première verticale quatre a et un b,
la feconde verticale ne l9auroit fournir

qu'un b et quatre a, pendant qu'il nous
faudroit un a et quatre b pour complet-
ter la directrice. Le même inconveni-

ent fe rencontre en tirant trois a et deux
b de la première verticale , et au lieu

des deux a et trois b qu'il nous fau-

droit encore , la feconde verticale nc
fourniroit que deux b et trois a. D'oi^

Ton voit, qu'il n'y a pas de directrices

a en attendre, et la raifon confiste ou-
vertement en ce que le nombre des pe-

tites lettres est impair et il femble qu'on

peut foutenir, que lamêmeimposfibili-

té fubfide dans tous les cas, oüle nom-
bre des membres A, B, &c. est pair.

5. T04. Mais dans tous les cas, oü
le nombre des petites lettres est pair>

cette imposfibilité cesfe entierement;

Carfuppofons, qu'il f'agisfh d'un quarré

a quadruple marche , qui renferme
deux
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deux membres A et B , dont chacun
contienne fa petite lettre a et b, qua-

trefois , ce qui feroit Ie cas de n=::.8 , il

faudra tirer du quarré ba une directri-

ce, qui renferme, dansunordrequel-
conque quatre a et quatre b, ce qui n'a

pas la moindre difficulté. On n'a qu'a

tirer de la première verticale deux a et

deux b et puisque dans la feconde ver-

ticale Ie premier membre B fourniten-

core deux b et l'autre A deux a, la di-

rectrice fera complette; Oü l'on voit

en même temps, que dans tous ces cas

il faut toujours tirer de chaque colonne
deux a et deux b ; et ce raifonnemenc

a lieu pour tous les nombres pairs.

§. 105. Revenons a nótre quarré a
triple marche, et pour en chercherles
directrices confidérons un terme quel*

conque a, qui reponde a l'indice verti-

cal t et a 1'horizontal u, et en compa-
rant ce terme a la fomme de fes indi-

ces t + u, on obfervera bientot, qu'il

y a un doublé rapport entre eux; l'un:

X=t 4" n

—

I et l'autre ; x=t + u—4

,

dont la diflérence dépend de la divifibi-

lité des nombres t et u par 3. Or ces

nombres fe reduifent a trois cspèces

,
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que nous pourrons reprèfenter par
3a+i,3a4-2, 3a4-3> OU bien

fimplement par i , 2 , 3 qui pourront
«également marquer les trois espèces.

Enfuite a caufe de l'ambiguité des Nom-
bres 1 et 4 dans les deux expresfions

de X nous mettrons x=t + u

—

w. Ce-
la pofé la table fuivante fervira a déter-

niiner Ie rapport entre x et fes indices

et les valeurs de w pour toutes les es-

pèces de la valeur de t et u.

H :^
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* arithmétiqiie i 3 5 7 9 2 4 6 8 est en ef-

fet directrice.

$. 108, Or ayant trouvé une feule

directrice , on pourra , par des me-
thodes femblables a celles^ dont "nous

avons fait ufage dans les fections précé-

dentes, en déduire un,grand nombres
d'autres formules également directri-

ces. Car pofant , que pour une nou-
velle directrice Ie terme X reponde a

l'indice vertical T et a 1'indice hori-

zontal U^ puisque nous avions tantót

x=t -f ü—w , on voit que les deux in-

dices t et ü fontpermutables, de forte

que prennant T=u et Ü=t on aura

X=x. Ainfi dans l'exemple precedent

,

ayant devant les yeux les valeurs de u,
on n'a qu'a les- ranger dans leur ordre

naturel et de fouscrire a chacun fon

nombre x de cette maniere

:

T=i 2 q 4 5 6 7 8 9
}k=i 38795402

et cette formule fera furement une nou-
velle directrice , puisque tous ies ü,
étantles mêmes que les t, ont des va-

leurs diiTcrentes.
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§. 109. On pourra^ ausfi , comme
dans les fections précédentes , echan-
ger entre elles les deux lettres t et x>
en prennant T=x et X=t , d'oü l*on

tirera, comme ci-desfus, une nouvelle
directrice renverfêe. Ainfi la formule
propofée ci-desfus 135792468
fournira par Ie renverfementcette nou-
velle directrice 162738495, et cel-

le que nous avions tirée de la propofée
par l'autre regie: 138795462 amè*
ne la fuivante renverfêe : 192768435.

5. iio. Ayant en vértu de cette re-
gie oü T=x et X=:t, pour U la formu-
le X—T + w=t

—

X 4- w, puisque ces
expresfions varient par toutes les va^
leurs

,
pendant que t et x fubisfent les

variations necesfaires, il Pen fuit,
que prennant T=t on pourra mettre
X=t—X -{- w, et c'est en quoi confiste
la feconde regie, qui ne différe de cel-
les des fections précédentes que par
rapport a la figni'fication a , qui fera
ici toujours=:i , excepté les trois- cas

rapportés au $. 106. fi^avoir xl^lsU
pour lesquels il faut prendre w=:4,
Moyennant ces deux regies, dès qu'on
aura trouvé quelques directrices par les

me-
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methodes ordinaires, on en pourra dé-

duire plufieures autres.

§. UT. Mais ici on découvrira bien-

tót ufie grande variété dans les formu-
les , qu'on veut transformer par ces re-

gies: 11 y en a qui demeurent inalte-

rables par Tune et Tautre. Telle est:

132798465, qui est la diagonale

du quarré propofé ; elle fe reproduit

tant par la première que par la feconde
'de nos regies. Enfuite il y a ausfi des
formules, qui par Tune ou l'autre de
ces regies ne produifent qu'une feule

nouvelle directrice. Telle est par ex-

emple la progresfion arithmétique dé-

croisfante de l'unité 198765432,
qui par la première regie fe reproduit

elle même , pendant que la feconde
fournit celle-ci i 65732498, qui

fe reproduit par Ie renverfement.

5. 1T2. Devéloppons la progresfion

jarithmétique propofée 135792468,
qui a l'aide de nos deux regies fournit,

tomme on va voir^, quatre nouvelles

directrices

Pro-
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Propofée: 13 57 9,^4 0??

Renvertëe : 10273,84 9 5
' k

* regie-|^j 927Ó8435

Voila donc avec les précédefttes fept

directrices pour Ie cas de n=9, qüi one

toutes cette belle propriété, que leurs

termes fuivent Ie même ordre par rap-

port a leur divifibilité par 3. Or il est

facile d'en trouver encorc d'autres qüi

a eet égard fuivent la même loix, qu®
nous allons mettre Gonjointement de-;

vant les yeux — ^- cjnr.jp

I
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qui fe reproduifent Pune Tautre tant pïir

la premiere que par la feconde regie.—
Il est important d'avoir rapporté ces 9
formules , qui tiennent ie méme ordre

par rapport aux termes divifibles par 3.

Car nous verrons dans la fuivante^

que pour former un quarré magique
Gom^let on peut employer 2 et méme
3 de femblables directrices pour les dif»*

férens expofans a l'egard de nos trois

espèces de nombres ; d'oü Ton voit

que ces neufformules font capables de
produire un nombre- prodigieux de
quarrés difïérens.

5. 113. Mais il y a ausfi quantité de
directrices qui de cette maniere four-

nisfent jusqu a une douzaine de nouvel-

les, comme on peut voir par la fuivan-

te choifie au hazard:

fqó:

u

ivp Vi .ii-Q. Pjjq*
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Propqfee: 13 8679254
Renverfée : 172984536

fode rP(rlpJï 3-5 287946
1
2de regle^

^ ^ ^ 8 7 3 <S 9 4

'o-le/^
42839057

* Il 3092754^tre re

^:injnti^i2deregle{^^;^^J^U

ire rcole-f ' 3 9 S 7 5 Ö2 4
i« r€^Je^ 92 5 8 7 3 4<^

1 f 134982576
2f

r^ele^J^x ó 2 3' 7 9 8 5 4

et partaht douze, dont aucune ne nou5
a été connüe auparayant.

§. 114. Après ces regies', pour l'in^'

vention des directrices pour l'expofanc

I , il reste encore a voir , comment il

faut en déduire des directrices pour les

autres expofans, ou bien, de quelle

maniere il faut conflruire les fystèmes

complets. Pour eet effet j'obferve en
général , qu'ayant trouvé pour un ex-

pofant quelconque a la directrice

a b c d e &c. on en tirera , en vertu

de la forme du quarré latin, la directri-

ce pour l'expofant a + 3 , en augmen-
N 2 tant
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tant chaque terme de la première de 3;

Et en confidérant avec attention la for-

me du quarré propofé on peut même
foup9onner, que ü un terme quelcon-
que de la directrice propofée est de la

forme 3 « -f- i , celui pour Texpofant
2 fera de la forme 3 « -f 2 , et celui de
l'expofant 3 de la forme 3 « + 3. En-
fuite , que fi un terme de la propofée
pour l'expofant i a la forme 3 « + 2,

Ie correspondant de la directrice pour
l'expofant 2 aura la forme 3 « -f- 3 et

celui de l'expofant 3 la forme 3 « + i.

Enfn que fi Ie terme de la propofée
'€st de la forme 3 « + 3 , celui de l'ex-

pofant 2 fera 3 « + i et celui pour l'ex-

pofant 3 de la forme 3 « -f- 2. Cette
conjecture, qu'il fera bon de repréfen-

ter pour plus de clarté dans la table

fuivante

Pour les expofans

2
I 3

peut même être rigoureufement dé-

niontrée de la maniere fuivante.
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§. 115. Soit dans la directrice pro-

pofée pour l'expofant i un terme quel-

conque x , qui répond a l'indice ver-

tical t et a l'indice horizontal u, en for-

te que u=x—t + w. Soit enfuite, dans
la directrice pour Texpofant 2 , x' un
terme qui répond au même indice ver-

tical t mais a l'indice vertical u' , en for-

te que u'=x'— t -f- w. Enfin foit dans
la directrice pour Texpofant 3 un ter-

me x" repondant au même indice

vertical t et a l'indice horizontal

u"=x"—t + W. Oü il faut remarquer
que les indices horizontaux u, u', u"
doivent être tirés de la même formule
expliqué-e ci-desfus. Cela pofé il fau-

dra démontrer, que pendant que Tin-

dice u varie par toutes les valeurs (et

c'est en quoi confiste la nature des di-

rectrices) ausfi les deux autres indices

u' et u" varient par toutes les valeurs.

Or cela paroitra clairement par la table

ci-jointe, qui repréfente tous les cas

posfibles par rapport aux deux valeurs

données t etx, oü nous avons mis pour
abrèger «-^i3^=y

N 3
'

t=:
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t ^ 3 3 +
X 3 « +
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5. ii6. De cette maniere la forma-

tion d'un fystème complet de directri-

ces, d'une feule propoféc pour l'expo^

fant I du quarré latin fondamental n'au-

ra plus la moindre difEculté. Repren-
nons, pour en donner un exemple,
pour Ie cas n=9, la directrice qui va en
progresfion aritJhmétique 135792468
et Ie fystème complet fera:



fioo l; eüler recherches

<5. TI 7. Dans ce quarré nous avons
tiré les trois premières directrices pour
les expofans i , 2 , 3 , de la même for-

mule. Mais on auroit pu employer
des directrices differentes , pourvü que
leurs termes fuivisfent Ie même ordre
par rapport a la divifibilité par 3. Ay-
ant donc rapporté ci-desfus neuf for-

mules directrices differentes , qui fui^

vent toutes Ia même loix , on en pour-
roit former 729 quarrés conriplets tous

differens entre eux. Pour eclaircir ce*

la par un exemple reprennons

pour l'expDfant i Ig directrice 1357924Ö8
r- 2 ceUeci - - 1387954Ö2

3 , - -16873549a
^t Ie fystème complet de directrices fera

I
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I'
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et a prefent tout revient a tirer de la i

des fermules fimples , oü non feule-

ment tous les termes mêmes mais ausfi

leurs expofans font différens, tels font

I'
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il faut avoir égard a toutes les différen-

tes espèces, que les deux nombres
t et X peuvent renfermer, comme nous
avons fait voir dans la démonflration
du Theorème precedent (§. §. 114. et

115.) relativement aux directrices qui
repondent aux expofans 2 et 3 et com-
me cette table explique

t= 3 (j +
x= 3 « +

v:
3 y +
3 r +

123 123 123123 231 312
III 222 333III 3I33 222

d'oü il estclair, que, lorsqueu est de
Ia forme 3 7 + ï ;»

v fera de la forme
"~3 y -j- I et partant la fomme fera=:2;

c'est a dire, que dans ce cas u=:3 r + i

Ie nombre v fera Ie complément de
n a 2 OU bien a n + 2 , n etant la racine

du quarré dont il f'agit. Or dans les

deux autres cas u=3 r + 2 ou u=:3 7+3
on aura v=—3 y + 3 ou v=—3 y + 2

et partant dans l'un ou l'autre u + v=5
ou bien n + 5 ; c'est a dire que dans
ces deux cas v est Ie complément de
u a 5 OU bien de u a n + 5. Il est donc
décidé , qu'en faifant varier u Ie nom-
tre V pasfera ausü par toutes les va-

le^rs;
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leurs. Pour Ie cas , oü n;=9 , écrivorts

les u dans leur ordre naturel

fgavoir 13=1 25 45Ö 7^9
et les V Teront en vertu des regies v:=:i3 27 984ó5

d'oü Ton voit plus évidemment, com-
ment toutes les valeurs de v devien-
nent difFérentes par les variations de la

Jcttre u.

Fin de Ja Sectlon troipètne.

SEC-
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SECTION. dUATRIEME,
- — ' ï

Des Qüaffés'latins a quadruple marche

de la forme générale.

'::. I ; 2 3 4 5 6 7 8 &c.2--- 6 — — —
3 7

4 -^ - - 8
5 ó 7 8 9 10 II 12 tzc.

ö «;;,, - 10 — — —
7 -VT^- " -~
8 - - -r 12 — — —

5. 120. Puisque, comme il est évi-

dent par la forme générale , cette fee-

tion ne peut regarder que les quarrés,

dont la racine n est divifible par 4

,

nous mettrons n=:4 m et w marquera
Ie nombre des membres , dont Ie quar-

ré est compofé , qui contiendront de
chaque bande horizontale et verticale

quatre ou bien en tout 16 termes.

Donc fi nous repréfentons de la manie-

re introduite au commencement de la

fection précédente, ces membres par

les lettres A, B, C, &c. de forte que

A=:
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ï 2 3 4 5 ö 7 8 ' 9 lo II 12

A=:2 - * -; B=ö * --; C= lo i ~; tcc,

3 7 II

4 .8 12 —

les différens que nous aurons a confidé-

rer feront compris dans les formes fui-

vantes: abc abcd
Ai J5; JJJ; ?g5^ &c.

D A B C

5. 121. Si nous voulions traiterces

quarrés fur Ie même pied , que dans les

fections précédentes, nous tomberions
dans des calculs tres embarrasfans. Il

fera donc necesfaire, d'employer une
autre methode, qui pourira ausfi être

miie en ufage lorsque les quarrés pro-

pofés feront de tout autre marche au

de la de la quadruple. C'est pourquoi

je propoferai ici une methode , qui fa-

cilitera tres confiderablement ces re-

cherches et par laquelle tous les objets

feront repréfentés d'une maniere ausü

claire que facile.

§.122. D'abord en confidérant un
4erme quelconque du quarré propofé ,

que nous indiquerons par la lettre x ,

il Tagit de découvrir Ie rapport que ce

terme tient aux indices j Ie vertical=t,
^ ie
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k hori2ontal=u ; oü il est claii* , ^u'ïl

faut avoir égard a quatre termes, -dont

les formules feront 4^4-1, 4 a «f- 2,•

4 ^ + 3 > 4^ + 4- Conformément a
ces quatre espèces nous mettrons tou-
jours t=4 p + f; u=4 q + g; x=4 f-f- h
oü les nombres p, q, f feront toujours
plus petits que m et les autres lettres

t, g, h marqueront toujours un des
quatre nombres 1, 2, 3^, 4. Outrece-
la en confidérant Ie quarré propofé on
f'aper9oivra aifémient, qu'on aura tou*
jours È=p>|-q; en obfervant, quelors*
que Ie nombre x devient plus grand
que n=4 m on doit en retrancher Ic
Bombre n , et l'excès marquera la justc
valeur de la lettre f.

§. 123. Nous avons deja remarqué
ci-desfus, que dans ce cas des quarrés
a quadruple marche Ie premier mem-
bre A peut recevoir quacre formes dif-

ferentes (voyes §. 16.) qu'il fera bon de
mettre ici devant les yeux.

i. 1 II.
1 III.

ï 2 3 41 2 3 4^ 2 3 41 2 3 42341
3412
4 i a 3

143214 32 4 I 3
31423 4 I 2I3 4 2 I

4 3 a i|4 3 I 2i4 a 2 I

de
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de ces formes pour Ie premief membre
il fera facile de tirer celles pöüF les

membres fuivans B, C, D , &c , en
augmentant tous les termes, pour Ie

fecond B de 4, pour Ie troifième Qés
B, de 12, et ainil de fuite. '"Wf

'

§. 124. Commeii^ohs par k preiiiié-

re forrae, dont la première horizonta-

le repréfentera les valeurs de f pour la

forme 4 p -f- f, pendant que la premiè-

re verticale donne les valeurs des g
pour la forme u=:4 q -|- g et les termes

mêmes de cette forme marqueront les

valeurs de la lettre h pour la torme
x==4 f4- h, en obfervant que f=s4 p + q.

Cette fignification pourra donc être re^

préfentée de cette maniere

f

g

I

flfl'
2

3

4

i13
u

2

3

4
I

3

4
I

2

4
I

2

3

oü les termes du quarré marquent les

nombres h pour toutes les valeurs de

fetg.

5. 125. De.la on conflruira aifément
un
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un autre quarré ,
qui repréfentera les

valeurs de la letti^e g,. qui repondent

aux valeurs de la lettre f et h et un

troifième pour les valeurs de f qui re-

pondent aux valeurs de g et h*
'

N f il

1234 L-i—3—4 .

432 f
t 4 3 .J

3 a I 4 ""
I ^

4321 14

143*214332144321
r

U
Ces figures peuvent fappliquer trê^

commodement;, pour juger des formu-

les directrices, dont la nature exige>

qua toutes les valeurs de t==4 p + 1

repondent autant de différentes va-

leurs de la löttre x==:4 f + h , et en

fecond lieu que les valeurs de l'indice

u=4 q + g foyent ausfi différentes en-

tre elles.

§. 126. Ayant exprimé les valeuts

des nombres t, u, x par deux mem-
bres, il fera bon de remarquer pour la

commodité des explications luivantes,

que la première est pour ainü dire la

Caractéristique , qui marque Ie plus

pEOche multiple de 4 au desfous , ec

fautre la Mantisfe qui indique la forme

IX. DEEL. O ^^^
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d'uri nombre propofé par rapport a lH

divifibilité par 4. Ainfi pour les nom-
bres du premier membre A , qui font

1, 2, 3, 4, la caractéristique fera O;
pour ccux du fecond membre B, qui
font 5 5 6 5 7 , 8 , la caractéristique fe-

ra 4; pour ceux du troifième C, f9a-

voir: 9, 10, i r , 1 2 , elle fera 8 , et ainfi

de fuite. Au reste i'1 est évident, que
la caractéristique de x est toujours ega-

le a Ia fomme des caractéristiques de
t et u, de forte que, n'ayant égard
qu'aux caractéristiques, on aura tou-

jours x=:t 4- u et paitant u=x— t.

§. 127. Donc , pulsque dans tous

les cas les Caractéristiqu^es ne font fu-

jettes a aucune difEculté, nous pour-
rons nous en pasfer entièrement , et

partant nous n'aurons qu'a regarder les

mantisfes f, g, h, qui formentles for-

mes de t, u, x, au ce qui reste après

ta divifion par 4 , et par cette raifon

nous pourrons bien nous pasfer ausü
des lettres f, g, h, au lieu des quelles

tlOUs nous fervirons uniquement des t,

u et X, comme nous avons fait dans les

fections précédentes , ce qui facilitera

êonftdérablement nos recherches. Ce-
Aiüéj •

- . pen-
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1

pendant nous ajouterons encore h, ces

trois lettres t, u, x une quatrième v,

qui fe rapporte de la même maniere

aux lettres x et t, que u fe rapporte

aux lettres t et x, de forte qu en ne re-

gardant que les caractéristiques on au-

ra v=:t—x au lieu que nous avions

ii=:x— t , d'oü Ton voit , que la caractéris-

tique de v feratoujourslenegatif de cel-

Ie de u, OU bien fon complement au
nombre n=4 m; et la fomme des. ca-

ractéristiques de ces deux lettres fcra

toujours OU o OU n.

5- "ï 2^- Maintenant il fera facile dd
repréfenter par des figures convenables
comment chacune de ces quatre lettres

est déterminée piar deux autres ; Car
d'abord, en regardant les lettres t et u
comme connües, la forme du nombre
X fera déterminée par la figure premiè-

re, de laquelle on formera facilemenC

la feconde pour les valeurs de u lors-

que t et X font connües.

O 2 I''
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ire figure.

'Tour tes vJeurs Je x
t

«
^-

,

'II 2 3 4,2341
Ui

3 4 12
4 12 3

2<i« fipure.

Tour les valeurs de u
t

«
^.

»12^ 4
14 3 2

2 14 332144321
•1^
^!3

l4

De cette figure on tire enfuite aifément

la troifième pour les valeurs de v par t

et X , puisque n'aura qu'a en changer
les indices t et x; ou bien, en laismnt

ceux-ci on n'aura qu'a changer les co-

lonnes horizontales et verticales , com-
tne on peut voir par cette figure

3me figure.

Tour les "vaieurs Je v

« —

.

Pi'

3i3
142

2

I

4
3

3
2
I

4

4
3
2
I

5.129. De la première de CCS trols

figures il est d'abord clair, qu'en trans-

polant les lettres t et u la figure de-

meure la même. Donc, quand on au-

ra trouvé une formule directrice quel-

conque, dans laquelle a l'indice verti-

'v cal
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cal t il répond Ie terme x , on en pour-

ra d'abord déduire une autre , dans la-

quelle , en marquant par X Ie terme

qui répond a l'indice verticalT, onn'a

qu'a prendre T=u et X=x, et alors,

en nommant U Tindice horizontal de

cette nouvelle formule , on aura U=t.

Car il est clair , que pendant que les

deux lettres T et A vacient par toutes

les valeurs, ausfi la lettre U pasfera par

les mêraes variations. Il ne Pagit donc

,

que de ranger ies différentes valeurs de

u=T lelon leur ordre naturel,

5. 130., En fecond lieu il ne fera pas

difficile de démontrer : qu*ayant trouvé

une formule directrice entre ies lettres

t et Xy on en puisfe toujours déduire une

autre entre T et X en prennant T=x et

2C=^ Car on voit par la troifième fi-

gure que l'indice horizontal u fera dans

ce cas=v, et partant il ne f'agit que de

démontrer que , pendant que les va-

leurs de u varient par tous les nombres
depuis I jusqu'a 4, ausfi celles de v fu-

biront les mêmes changemens. Pres-

fons pour eet effet une nouvelle figute,

qui nous marque la fomme des deux
lettres u et v par les données t et x

O 3 t
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d'oü il est clair, que puisque les carac-

téristiques de u et de v fe détruilent^

on aura toujours u + v=2 , ou bien

u 4- v=6 , dont Ie premier aura lieu

toutes les fois que u— i ou bien

v=4 ^ -]- i ; dans tpus les autres cas il

y aura u -}- y=:5, ou bien u + v=n 4- ö*

($. 131. Developpons ces cas diffé-

rens.— D'abord en prennant'u=:4x-j- i

on aura y=—4 x 4- 1 ou bien , en y
ajoutant 'n on aura ¥=4 (m— /) -j- i;

d'GÜ 1'on voit que, pendant que la let*

tre u re^oit toutes les valeurj» de la for-

me r , la lettre v re^évra ausfi toutes

les valeurs. En fecond lieu , en pren-
nantij^^ x + 2 onaura v=4(m— A)-f-4;
OU bien v iera Ie complément de u a ó
pu a n + ö; donc pendant que u varie

f)cr
toutes les valeurs de la forme 2, la

sttre V pasfera par celles de la forme 4.

Et li u pa^le par celles de la forme 3,
V re^évra les valeurs de la méme for*

me.
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me. Eqfin pendant que u pren-d tou-

tes les valeurs de la forme 4 , v pren-

jdra celles de la forme r;2, D'oü il ep,t

<:lair qu'en général, fi u pasfe par tou-

tes les variations , ausfi v=U les fubic

de même ;
par Qonféquent Ie. renverfe-

•ment des formules directrices a lieu

dans tous ces cas fans ,1a qioindre-, i:éf

_ ..».. - • -•f'.
*

"

§, T32, De cette doublé transforma-

tion de chaque formule directrice on
peut ^déduire plufleures autres. Car
éta'nt'pirv-eriu aux valeurs; T=:X, X==:t;,

IJ=v^ eTi changeant fuivant la pféfhié'-

re ; transförmation les lettres T et U^,

on' aura eette nouvelle transfo!"méei

T=:v, X=t;, U=x, et de la 'en chan-

geant fuivant l'autre transförmation Ie»

lettres T et X on aura cette nouvelle:

T=t, X=v, Ü=:u j qui répond a celle

que nous avons trouvé dans les fecti-

ons précédentes par nótre feconde re-

gie.

§' Ï33' Qtidique nous ayons trouvé

encore d'autres transformations , il fuf-

fim de mettre en ufage les deux ,
qui

repondent a celles des autres feQtions^

P 4 vil
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VU que par la combinaifon de ces deux
regies on peut déduire de chaque di-

rectrice propofée jusqu'a douze nouvel-

'les. C'est pourquoi nous les mettrons

ici devant les yeux: Ayant une direC'

'trice quelconque^ dans hquelle il répond

d hndice verti(;al t Ie terme x^ en met'

tam pour la nouvelle direitrke findice

verfhal T et Ie terme qui l^i repond^X^
on aura toujours

par la première regie T=:x et X=:t-

par h feconde regie T^t et X=iV

oü Ie nombre v doit être détèrminé par

Ia trbiriè|:ne figurp donnée-ci-d^sfuls , et

qtie nous allons repêter ici , puisque

c'est de cette feule forn;e que dépen-
"dent toutes les transformations qu'on

yqu^d^afeirbj

.: figure

Fout lei .valeurs Je «

t—^.-

tja
'3 5
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ïïioins ime grande partie , il est claif,

.

qü'en ajoutant a cnaque terme d'une
telle directrice ou 4, ou 8, ou 12, &c,
on aura les directrices pour les expo^*

fans 5, 9, 13 , et ainfi de fuite; et par-

-tant il ne reste qu*a faire voir, com-
ment on peut trouver des directrices

pour les exfofans ?, 3, 4, 6, 7, &c.,
a f-n qu'on en puisle tirerun fystème
entj er de directrices^ après quoi, conn-
me on a vu jusqu'a préfent, il n'estplus

difficile de conftnjire Ie qiuarré cpm-
plet,

§. 135. Soit pour Ie terme x dans
la directrice pour l'expofant i , l'indice

hori2ontal=u. Dans la directrice pour
l'expofant 2 foit l'indice horizontal du
terme x'y=u'; Dans ceile pour l'ex-

pofant 3 ióyent Ie terme=x" et l'indi-

ce u", et ainfi des autres x"' et u'",
X''' et u'^, &c. Cela pofé Ie premier
membre A nous montre les relations

fuivantes entre cqs différentes valeurs

^, = i> 2, 3, .4,,, ,

x' = 2, 3, 4, I,
X'* = 3, 4, I, 2, ,-r

X'"== 4, I, 2, 3, 'r

O 5 il
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Il faudra idqnc démontrer y que pen-
dant que la.lettre u variepar toutes les

,yaleiirs , ainfi les lettres u' , u", u'" fi^-

birpnt c les • méme;?. variations. '
-

.

-rrS- 13^.' Confidérons pour eet effQt

les figurès tii*ées, de la fec:oHde donnés
^ci-de§fus., qui QXprime les valeurs de u

jgM t et x^ eiks feront repréfentées de
- k. maniere. fuivantcj-ji Ija^-Jib ob -iOiMiij

c
^—

1234 1234,
^rab '^ fi,t 4 3 2 r?j2 .*< 4 5^ ^

J33 2 1^4 "^ 1414.3 2 I r

-xd1 luog ?f?ffj ¥' WiMi • U?^«^ "' ?mol
4hnn .3D '^^ijiiioj si* irmcu ;,a- :r- ?

7oirnoT -ff <,)8 iio % :4 v , > ,f tk
, S :j 2 ; I .'•

•mm.'^^^ X^i^-JL.^::^ --^
'->t^^ 214-

En comparant la feconde de ces figu-

res avec la première, on voit qu'il y a

partout u =u ^- i, ou u'—u—3, dont

Ie dernier a lieu lorsquc u^4 ; dan?

^
"

tous
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tQus les ^utres cas il y a u =u + i. En-
fuite en comparant la troifième figure

avec la pfeiPiière on aura ouu"=u -f- 2

OU u"=u— :*, dont Ie dernièr cas a lieu

lorsque u'=3 ou =4. Enfin la compa-
raison de la quatrième figure déclare,

Qu'on aura u'"=:u—3 dans tous les cas,

excepté celui de u=i , peur lequei il

devient u "=u -|- 3. 11 est donc déci-

dé , qu*en donnant a u toutes les v,a-

leurs convenables , les lettres u' , U' *>

u'" pasleront par les mêmes variatiöns;

§. 137. On voit donc clairement de
quelle maniere d'une. directrice quei-

conque pour I'expofant i , on peut for-

mer un fystème complet de directrices

et un quarré, complet. Mais de ce que
nous avons dft dans les fections précé-

dentes, on comprend ausfi facilement,

que pour former les directrices des ex*
posans 2, 3, 4, on peut employer dif-

lérentes directrices pour Texpofant % ,

pourvu que leurs termes fuivent Ie me-
me ordre par rapport a la divifibilité

par 4 , ce qui est une Iburce tres fé-

conde , qui multiplie confidérablement
Ie nombrc de tous les quarrés com*
plets par rapport a toutes les difiPéren*



220 L. EULER RECHERCHES

tes' directrices trouvécs pour Texpo*

feilt I. '^^^j

"
i

'f'S: 1-^8. Après CCS recherches géné^

rales pour tous les quarrés divifibles

par 4^ nous alions conüdérer queiques

(ja-s 'particuiiers. Or d'abord quand Ie

quarré propofé ne contient qu'un feul

membre A, qui*eBt un quarré afimple

ïnarche, nous avons démontré dans la

première fection, qu'il n'est pas füscep-

tible de directrices. Cest pourquoi
nous nous bornerons a rapporter Ie cas

de n=:8 , oii Ie quarré renferme deux
merubres A et B, dpnt h forme est

l!^.:^'^ a 3 4 5 ö* 7 8
<3..:ir>.-

2 3 4 ï ö 7 8 5
eup '3T34I2785Ö
-èoèiq ;-. 4 I 23 8 5 ö 7
^Jfitjrns 5. ö 78 I 2 3 4

'Z3 iib ^, 7 ^ -5 ^ 3 4 ï

'J.*L ",,,785Ó34I2
-^-^

-^V 8 5 ö 7 4 I 2 3

Cj?r -qitarré fournira apparemment 48
directrices pour l'expofant i en l'exa-

minant fuivant les regies données ei-

riesfus": je vais en rapporter celles que
j/gtj trouvéss par la première methode
cnfeignée $. 11. et fuiv. quifont
n.^* I 9
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13 7 58 4 2 d X 47 6 B 4 i 5
13754862 147Ö2583
138Ö4257 14873504
1 3 8 ö 7 5 2 4 I 4 8 7 3 2 ö 5
13578426 14586327
13572864 14582763
13Ó87542 1465873»
I 3 6 8. a 4 5 7 14053287

des quelles on pourra trouver aifément

Ie reste , en y appliquant les regies

tant de fois repétées. > ji •;

5* 139» Nous ne nous arreterons

pas a developper les quarrés magiques
que ce cas peut fournir , puisque toua

les principes ont été fuffitamment ex-

pliquées et démontrées ; et les trois au-

tres cas de la forme du premier mem^
bre A n'ayant plus la moindre difficul-

té, en les traitant de la même maniere
que la première forme, il feroit fuper-

nu de pousfer plus loin ces recherclies.

Nous finirons donc cette fection par la

remarque : que Ic cas que nous venons
dy examiner'ne f9auroit avoir lieu

lorsque Ie nombre des membres A, B,
C , &c. est 3 , OU 5 OU peut être tou?

autre nombre impair quelconque.

Fin de h Scction Quatrième*

SEG
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SECTION CINCiüIÈME.

De la Transfarmatlon des Quarrés

tant fimplës que cpmplets.

5. 140. Ayant vu que tóutes metho-
des, que nous avons expofé jusqu'ici>

ne f9auroient fournir aucun quarré ma-
gique pour Ie cas de n=<5 , et que Ia

même conclufion femble fétendre a

tous les nombres impairement pairs

de n: on pourroit croire, que ü de tels

quarrés font posfibles , les quarrés la-

tins , qui leur fervent de bafe , ne fui-

vant aucun des ordres , que nous ve-

nons de confidérer , feroient tout a fait

irreguliers. 11 faudroit donc examiner
tous les cas posfibles de tels quarrés la-

tins pour Ie casden=6dontlenombre
est fans doute extrèmement grand. Et
comme outre cela la formation des
quarrés irreguliers n'est pas fi aifée , je

vals rapporter une methode , par Ie

moyen de laqucUe on peut transfor-

mer facilement en plufieures formes
différentcs tous les quarrés reguliers et

examiner enfuite f'ils admettent des di-

rectrices OU non.
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5. T41. Cette methode tient a eb
principe: que fi dans un quarrê latin pro-

pqfê deux nombres a etbfe irouvent

dans les angles d'an parallelogramme ree»

iangle de la maniere que cette figure les

repréfente:

on pourra ichanger entre etks ces deux
lettres , en êcrivant a au lieu de b^ etban
l'ieu de a ; dont la raifon est évidente ;

car on voit bien que non obfbint cette

transpofition toutes les colonnes hori-

^ontales et verticales renferment enco-
re les mêmès nombres. Il est donc
évident que par ce principe on fera en
état de transformer chaque quarré pro-
pofé en pluüeures autres formes diffé-

rentes , qui auront par rapport aux for-

mules directrices des propriétés tout è
feit particulières.

$. T4?; Confifdérons par exemple lei

quarré latin a fimple marche de 3Ó ca-

fés fuivant

:
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12345 6
i 3 4 5 6^ t

3 4 5 12
4 5 ö I 2 3561234
613345

qui, coTTime nous avons démontré
dans la fection i. §. 20. n'admet aucu-

ne directrice. Transpofons de la ma-
niere rapportée lés deux nombres mar-
qués 3 et 6 dispofés en parallelogram-

me et nous obtiendrons Ie quarré qui

fuit:

1 2 3 4 5 ó
2 <5 4 5 3 S^

3 4 5 ó I 2

4 5 ö 1 2 3

5 3 I 2 ö 4
ó I 1 3 4 5

qui malgré la conformité apparente dif-

fère fi esfentiellement du quarré propo-

fé, qu'on en peut déduire un grand

nombre de directrices pour tous les fix

éxpofans, quoique Fautre n'en a four-

tii aucune. Les voici

:
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dont rimposfibilité abTolüe faute aux
yeux. Nous pouvons donc hardiment

asfurer, que Ie quarré fimple probofé

ne f^auroit fournir une folution du Pro-

blème.

5. 144. J'ai examiné par cette me-
thode un tres grand nombre de quar-

rés transformés femblables fans en ren-

contrer un feul , qui n'ait eu Ie même
inconvenient, de ne fournir aucun fys-

tème de directrices , dont Tune ou l'au-

tre bande verticale ne renfermat un
nombre deux fois et je n'aipas héfité

d'en conclure, qu'on ne f^auroit pro-

duire aucun quarré complet de 36 ca-

fés , et que la même imposfibiiité f'é-

tende aux cas de n=io, n=i4 et en
général a tous les nombres impaire*

ment pairs. Car ayant trouvé une me-
thode de transformer un quarré magi-

que quelconque en plufieures (même
jus.qu'a 24) formes différentes: Pil fe

trouvoit un feul quarré complet pour
Ie cas de n=:6 il y en auroit certaine-

ment plufieures autres , dont les quar-

rés latins fondarnentaux leroient tous

différens entre eux. Or ayant exami-

iié.un nombre tres conüderabie de tels

quar-
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quarres^ il mê paroif imposfible , que
tous les cas mendonnés me fusfent

échappés.

§, 145. Cè faifönnemènt pourra êtl'é

porté a un beaucoiip plus haut dégré
de certitude par la transformation gé-

nérale que nous allons expofer, mo\^-

ennant laquelle chaque quarré latiii

propofé peut être transiormé en plu-

fieurs autres ,
qui ont tous la même pro*

priété par rapport aux directrices; de
forte que fi Ie quarré propofé n'admet
point de directrices , ausfi tous les

quarrés transformés (eront de la mêmö
nature ;, et en cas que Ie quarré propo-
fé en admet un fystème complet, aus(ï

tous ceux, qui en ont été déduits four-

niront des quarrés magiques complets:

§. 146. Pour cette transformation gê'

fiérale on n'a qu'a changer la fignificati-

on des nombres , dont Ie quarré latin

est compofé, en fubftituant a leur place

d'autres nombres dans un ordre quel-

conque, et en reduifant enfuite Ie nou-
veau quarré fuivant l'ordre que nous
avons obfervé jusqu'ici, c'est a dire

que les nombres de la première bande
P 2 taac
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tant horizontale que verticale fe fuivent

dans leur ordre naturel. De cette ma-
niere on obtiendra toujours un nou-
veau quarré doué des mêmes propriétés

par rapport aux directrices , parce
quon n'a qu'a apporter les mêmes
changemens dans les directrices du
quarré propofé. Par la on voit que cet-

te methode doit être d'autant plus fer-

tile dans la production de nouveaux
quarrés, que Ie nombre n est grand;
Car pour les cas de n=2 , 3 , 4 il n'y a
aucun changement a attendre. Pour
Ie cas n=5 la variation pourroit monter
jusqu'a trois et pour Ie cas de n=::6 ie

j
nombre doit être d'autant plus confide-

"

rable, que Tordre de fix nombres peut
re9evoir jusqu'a 720 variations , dont il

y a pourtant plufieures qui reviendront
a la même forme.

5. 147. Pour mieux éclaircir Ia ma-
niere et lufage de ces transformations,
nous allons prendre pour exemple Ie

dernier quarré de 6 qui a été fi fertile

en directrices : d'oü en changeant les

nombres a volonté d'une maniere quel-

conque p. e. en écrivant 4, 6, i, 3, 2, 5,
au lieu de I, 2,3,4,5,6,

nous
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nous obtiendrons Ie quarré fuivant.

655^214 qui, en reduifant en
^ ^] ^, J ?

r .llli ordre les bande.s cant ^7,1;?
UVaói horizuntales que ver- ^ 5 2 6 4 i

o rA . l ticales ro^évra cette J i :,, ? J

Si nous traitions de la même maniere
tous les quarrés latins de 36 cafés, a
fimple OU a doublé ou a triple marche,
qui , comme nous avons démontré

,

n'admettent aucune directrice , nous
obtiendrons un grand nombre d'autres

quarrés femblables, qui n'en fcroient

pas plus fusceptibles ; de forte , qu'il

fuffira d'en avoir examiné un feul, pour
porter un jugément fur la nature de
tous les autres,

§. 148. De la il est clair, que f'il ex-
istoit un feul quarré magique complet
de 36 cafés on en pourroit déduire j)lu-

üeures autres moyennant ces transfor-

mations, qui fatisferoient égalemen|
aux conditions du probléme. Or ay-
ant examiné un grand nombre de tels

quarrés , fans avoir rencontre un feul

,

il est plus que probable , qu'il n'y en
ait aucun; Car Ie nombre des latins

P 3 ne
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ne f9auroit être fi énorme, que la quan-

tité de ceux que j'ai examiné n'en de-

vroit avoir fourni un qui admet des di-

rectrices^ f'il y en avoit; vu que Ie cas

n=2 et n==3 ne fournit qu'un feul, Ie

cas de n=:t quatre, Ie cas de n=:5 cin-

quante üx, aaprès un dénómbrement
exact, d'oü Von voit que Ie nombre
des variations pour Ie cas de n=6 ne
l9auroit être fi prodigit-ux, que Ie nom*
bre de so ou 60, que je pourrois avoir

examiné n'en fut qu'une petite parde.

J'obferve encore a cette occafion que Ie

parfait dénombrement de tous les cas

posfibles de variations femblables feroi-

ent un objet digne de l'attention des

Géomètres, d-'autant plus que tous les

principes connus dans la doctrine des

combinaifons n'y f^auroient préter Ie

momdre fecours, ?go ii ',:,i jQ ;M^i .
•

•>r5t Ï49. En examinant plufieurs de
teis quarrés formés .au hazard , j'ai re^

#narqué une différence étonnante par

rapport aux directrices: j'en.rencon-

trois tantót , qui n'en fournisfoient au:«

cunè, tantót, qui ne donnoient aucu-

iie pour deux expofans mais deux pour
chacun des autres, Entre..autres je

luis
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fuis tombe ausfï fur un quarré qui me
paróit mériter dne attention particulie-

re, puisqu'il m'a fourni quatre directri-

ces pour chaque expoïant, et même
telles ,

qui fembloient promettre wi

fystème complet: c'est pourquoi je vais

rapporter ici Ie quarré .qui me les a

fourni:

Quarré,

I

2

4
5
6

2

I

4
5
6

o

3

5
I

6

4
2

4 5.
6 3

2 ö

I 2

3 I.

5 •r4T

Ö

4
5
3
2

I

I 4Ö 5 3 2

I 5 23 6 4
I ó 5 2 4„ 3

I 3 4 6 .2 5

240351
251346
2 ó 3 I 4 5
2 3 ö 4 I 5

Directrices,

3 2 Ó 5 I 4
3 I 4 5. 2 6

^65421
r6 2154
413562
4 3 1652
4 2 5 3 ö 1

435216

512463
521643
5 4 2 I 3 6
543621
614253
651432
624135
653214

Toutes ces directrices ont la belle pro-

priété, que chacune d'elles afa renver-

fée parmi les autres. Mais pour en

former un fystème complet, on n'eü

f9auroit combiner que quatre et cela

des deux manières fuivantes:

P4 M
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Ï52364 13462520314^ a, 51346314526 362154
4 2 i <^ 5 ^ 413562
et il est clair que des directrices pour
les expofans fuivans 5 et 6 il ne f'ac-

corde aucune pour completer Ie fys'

tème,

ö. 150. On pourrolt appliquer de
femblabies transformations aux vrays
quarrés magiques ou complets ; mais
il feroit fuperflu d'en conftruire d'au^

tres par Ie changement des nombres.
Il y a au contraire une autre espèce dq
transformation

, qui leur est particulier

re, puisque dans tout quarré magique
les nombres l^tins et grecs peuvent
étre échangés entre eux, d'ou Ton
obtient toujours un nouveau quarré en-

tièrement différent, Ainfi en prennant
pour exemple Iq quarré cpmplet de 25
cafés fuiyani;

I' 2^5* 4' 5* ^. , I' c? 43 o* 2^
2^ V 4^ V l'

°".^" '""^" P^*" '^ 2^ I' % A' l'
q3 > 1 ^j 24 changement des „, ^ •>, ^. ^,
44 .3 j. o, 3, nombres nicntionné ^^ J, J, J,

y ^ 2' 3^ 4' ^^ '^''"'^ ^^^'''"'
,= SM' 3' 2' 1*

^vj, étant njis en ordre^ reprendr^ fa

for-
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forme primitive , mais ausfi ce change-
ment n'est il qu'un cas tres particulier

de la transformation générale que nous
allons propofer,

§. 151. Remarquons, que, comme
chaque terme dun quarré complet
contient deux nombres, dontl'un a été

nommé Ie nombre kfin et l'autre Ie

grec: au^fi la café que ce terme occupe
est déterminée par deux nombres, donc
l'un est l'indice horizontal et l'autre Ie

vertical, Chaque terme avec Ia café
qu'il occupe est donc déterminée par
quatre nombres a, b, c, d, dont Ie
premier a foit l'indice horizontal, b
l'indice vertical, c Ie nombre latin et d
Ie nombre grec , et tous ces quatre
nombres a , b , c , d , feront permuta-
bles. De cette maniere ks termes du
dernier quarré de 25 cafés pourronc
étre reprefentés d«la maniere fuivante:

IiiT 1225 1334 144,9 155a
2122 S23I 2345 2454 2513
3133 3242 3351 3415 3524
4144 4253 431a 4421 453551555214 5323 54325541
Pour peu qu'on reflechisfe fur ces qua*
lernaires on rapper9evra aifément quq

P 5 tous
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tous les quatre nombres pcuvent être

échangés entre eux de toutes les ma-
nières posfibles, et je rrai pas.befoin
d'ajouter que Ie nombre 'des variations

est de 24, qui a la verité ne produiront
pas toutes de. nouveaux quarrés, rnais

pourtant une bonne quantité et d'au-

tant plus que lp nombre n est grand.

. Ö. 152. J'avois obfervé ci-desfus

,

<[ü'un parfait dénombrement de toutes

les variations posfibles des quarrés la-

tins feroit une question tres importan-
te , mais qui me paroisfoit extrème-
ment diiFicile et presque imposfible dès
que Ie nombre n furpasfoit 5. . Pour
approcher de cette énumeration il fau-

droit commencer par cette question:
^- *'''-

:

'
'

\ -

-. <j.<

»

• "
,.-.,-

,j ^En comblen de manieres différentes,

1 or J^ première bande horizontale

*^,ifjr étam donnée, peut on varierlafé"

conde bande horizontale pour cha-^

* ^ que tiofnbre propofé n? '

•• 'S-;.

La folution est contenue dans la ta-

ble fuivante

:

'

'

•S15p 233 T
'

2iip .
•

ZU02 ^
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n nombre des variations

I

2

3

4
.5

6

7
8

9
10

o
I

1=1. + o.

+ i.

+ 2.

+ 3.

I

3=^2. I
•

11=3' 3
53=4. II

309=5. 53
2119=^0. 309
ióóS7=7. 21 19
I48329=:;S. 16Ó87 + 7. 21 19

&c.

+
+
+ 6.

o
I

I

3
II

53
509

De la il est clair que ces nombres con-
flituent une progresüon ou espèce de
ferie recurrente , dont chaque terme
est determiné par les deux précédens,
mais dont l'echdle de rélation est vari^

abie. Ainü ü l'on met les lettres P

,

Q., R, S pourles nombres des variati-

ons, qui repondent aux nombres n,
n-hi,ii-f2, n-|-3, on aura toujours

R=nQ.4.(n-.i)PetS=(n+ i)R+nQ,
On peut trouver de la une formule in-

dependente den, par laquelle chaque
terme S peut être exprimé par les trois

précédens P, Q, R; Car la pénultiê-

me équation, donnant R^d—(n— j)

(0,+ P). il y aura n—ixz^^; d'oii

Ton voit que R—d est toujours divifi-

ble par P—Qr De la même maniere
on
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on aura S—R=n (Q_-}- R) et partant

n= . En retranchant donc 1'équa-

tion préccdente de celle-ci on aura

j^t±^^}lS d'oü 1'on tire P S-P R
+ aS-QR-R R=P 0,+ P R + Q.R
et partant S^'S.ttlttL'imj:

P + Q

OU bien S=2 R + 0.+ ^— Q=2

R + Q. + —T+q""
—

•
^ ^^

prennant P=53
, 0=^309 , R=r2r 19 ,

on aura 2 R + 0=4547; R—Q=i8io;

R4. 0=2428; P,+Of=362; dela^=5
et partant 8=4547 + 5. 2428=16687.
Ou bien, en prennant P=309, 0=2119,
R=i6687, il y aura 2 R + 0=35493;
R— Q,= i4568; R + 0=i88oó,;

R—

Q

P 4. 0=2428; de la =6 et partant

8=35493+0. i88o6=X48329.

La férie des nombres de variation a

encore une tres belle propriété, dont
la vqrité n'est rien moins qu'évidente:

c'est qu'on peut même déterminer cha-

que terme par Ie feul precedent. Ainfi

quand
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quand Ie nombre des vatiations poüf

Ie nombre des termes de la feconde

horizontale n est P et pour Ie nombre
n -1- i=CL il y aura toujours Q==:n P—
P+ I

.

-
; OU Ie figne fupérieur a lieu fi n

n

est un nombre impair et l'inferieur f'il

est pair. Outre cela prennant R pour
Ie nombre des variations du cas n ^- 2

,

puisque nous avons trouvé R=n Q, 4"

(n— i) P, ü nous mettons au lieu de Q,
P+i

la valeur trouvée Q=n P— ~
; nous

n

aurons une formule qui détermine Ie ter-

meR par Ie feul avant precedent P, f9a-

voirR=:nnP—Pi i + (n— i) P=(n—i)

(n + 2) P i I. Ainfi en prennant n=6
et P=53 on aura R=5. 8. 53—1=2119
et prennant n=:7 ou P=309 il y aura

R=(5. 9. 309 -f 1=16687. Mais'jc dois

avoüer que je n'ai trouvé la propriété

de déterminer chaque nombre par Ie

feul precedent , que par pure inducti-

on, et je ne vois pas trop bien, com-
ment on pourroit la déduire de la natu-

re de la férie.

Cependai)t il y a un moyen de la dé-

dui-
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duire immediatement de la férie ; dtt

moins les réflexions fuivantes nous ap-

procheront d'avantage de la verité de
P + 1

Fasfertion que Q==n P— _i_ . Car fi

Q, est Ie nombre des varlations pour un
cas quelconque de n, foit impair ou
pair, et R Ie nombre des variations

pour Ie cas fuivant oü Ie nombre des
termes est n -f i> il y auroit en vertu
de 1'expresfion rapportée

n Q=Cn ^—i) P+ 1 et (n+ 1; R=:(n n + 2 11) Q- 1

OÜ Ie figne fupérieur a lieu, fi n est un
nombre impair , l'inferieur , f'il est

pair. Or la fomme de ces deux ex-
presfions fournit cette équation

:

(n+OR+nQ=Cn n+2n)Q+(n n— OP,qui fe reduit

i

Cn + OR=Cnn+ ")Q+C'in— O'^^d'oürontireen
divifant par rn + i) la v^ieur de R=n Q + (n—OP,

qui convient parfaitement avec celle

que nous avons déduit ci-desfus de la

nature de la férie.

Voila ce que j'ai cru devoir ajouter

par rapport au dénombrement des ya-
riations , qui peuvent avoir lieu dans
les quarrés fimples fondamentaux , en
laisfant aux Géomètres , a voir f'il y a

des moyens pour achéVer l'énumerati-

on



SUR LES QÜARR^ MAGIQpES. 2351

on de tous les cas posfibles, ce qui pa-

roit fournir un vaste champ pour des
recherches nouvelles et interesfantes.

Je mets fin ici aux miennes fur une
question , qui quoique en elle même
de peu d'utilité nous a conduit a des
obfervations asfés importantes tant

pour la doctrine des combinaifons que
pour la Theorie générale des quarrés

magiques.

WAAR-
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.WAARNEEMING
•r,.j

VANEEN

HOORNAGTIG UITWAS,

GEGROEID^ AAN DE BINNENZXBB
VAN DE DYE;

" DOOR

GERARD G REEF E'

•^ -^ -^^ TK ^

^/V anneer ik het onder^^ys in de
Heelkonst genoot , by myn aanden-
kenswaardigen Patroon , den Heere
GERARD BOSCH, zag ik in 't Jaar 1751
een oude geboggelde Vryster van 70
Jaaren, behoorende onder de Stads
Armen ten zynen huize, om hulp te

vragen, over een ongemak dat haar
zeer quelde. Zy ligte haar rokken
op, en vertoonde aan de binnen zyde
harer rechter dye, een Hoornachtig
uitwas, ter gedaante en lengte, zoo
als ik dezelve nu byna dertig Jaaren

on-
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Ondermybewaard hebbe , en uit de by-

gevoegae afteekening duidelyk tezien

is; zy verhaalde dat dit uitwas van een

klein beginfel, zedert zeer veele jaa-

ren , langzaam was grooter geworden

,

en haar nu zoo hinderlyk was , dat zy

den last van 't zelve niet meer verdra-

gen konde: en geen wonder l deszelfs

puntfchaafde in het gaandetegenover-

geftelde dye zoodanig, dat die ont-

huid en geulcereerdwas; daarenboven

haakte het hoornagtig uitgroeifel in

haar doorgaat hembd; door welkers

trekking zy dan verbaazende pyn had.

My dunkt ik zie noch myn oudenPa-

troon (die reeds toen zelfs de Practyk

als Heelmeester by de veertig Jaaren

geoefFend had) verwonderd flaan, op

het gezicht van deze onhebbelykheid,

en hoorhem nog de verwytinge doen,

dat zy hem daar over niet al eerder

gefprooken hadde; dog haar tegenre-

3e was , blooheid en fchaamte , een

middel waarlyk, dat aan de oeffenendc

Heelkonst gelegenheid geeft tot won-

derbaarlyke ontmoetingen!

By een naauwkeurig onderzoek

JX PSBX^ Q. ^i^^*^
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bleek het , dat de wortel van 't hoorn-
agtig uitwas, alleen gehegt was inde
huid, 't zelve optrekkende trok men
de huid mede op, en deszelfs omtrek
aan den voet was gezond , noch ont-

llooken , noch hard : zyn Ed. liet haar

naar huis gaan met belofte het den
volgenden dag te zullen wegneemen

,

het welk zyn Ed. ook met myn asfi-

ftentie op deze wys volbracht.

Hy liet my het uitwas vry flerk op-
trekken en fneed het verbolgens onder
den wortel , voor zoo verre die zich in

de huid uitllrekte, met een bijlorie af.

Ik genas vervolgens de gemaakte
wond , en fchoon ik naderhand jaaren

aan den anderen deze vryfler noch be-
diend hebbe, heeft zy my nooit ge-

fprooken van eenige wederopkoming
van 't gemelde uitwas, maar roemde
altyd, dat de ontneeming van dit,

voor haar zeer lastig geweest zynde,
uitwas, haar genoegelyk deedt leeven
en haar vlugheid herfteld had.

Myn Patroon gaf my het uitwas met
te zeggen, gy zyt nog jong, bewaart

dat,
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dat, want het is 't eerfte en 't eenigftfe

van die natuur dat ik in myn leeven

gezien heb. In den tyd van nóg zéS

volgende Jaareh dat ik zynEd. onder-

wys genoot^ en vervolgens tot heden,
tot eigen oeffening gekoomen zynde,
is my iets diergelyks nooit meer voor-

gekoomen,

Myn geheugen en' ^anteekening van
dit bovenflaande moest dus noodzake-
lyk opgewekt worden, wanneer ik de
HEDENDAAGSCHE OEFFENENDE HEEL,-

KUNDE DOOR DAVID VAN GESSCHÉk
zag, en in § 172 vond over het hoor-
nagtig uitwas , Altoos begint het met een

wratastig puisje dat de Hardheid heejt

van Eelt j en allenskens grooter word,
uit zyn eigen aart is het onpynlyk en ver-

mrzaakt weinig ongemak , ik. hebbe het
NIMMER GEZIEN DAN AAN DE LIPPEN.
Getrouwe waarneemingen echter bewy»

zen dat het ook op andere plaat/en van
bet lichaam kan voorkoomen ; waar van,
onder anderen, myne waarneeming
een zeker bewys is.

De zeldzaamheid echter heeft my
doen beduiten, dezelve 'tEd. Oe-

(i 2 nood-
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noödfchap aan te bieden, om daar
over te oordeelen of dezelve ter ont-

rukking voor de vergeetenheid een
plaats verdienen mochte , onder de uk-
tegeevene verhandelingen.

^ ^ ^^ w ^

NADERE BESCHRYVING

V A N H E T

HOORNAGTIG UITWAS,

Zoo als hetzelve in de Plaat te sien is.

JtlLetzelve b in de lengte over de
bocht gemeeten , 4 en drie quart duim
lang. Breed van onderen aan zyn wor-
tel 3 quart duim , en van boven van
zyn punt ruim een half duim.

Fig. I. Verbeeldt het Uitwas , met
des^elfs bolle zyde na vooren af;

geteekend.

j^. De wortel, waar meede het
aan de dye heeft vastgezeeten.
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B, Deszelfs voorfle en booven-

fte punt.

C, Deszelfs ribbigc ftreepen.

D, Deszelfs verheevenh.eeden.

£. Deszelfs induikinf^en.

Fig. 2. Beeldt de binnenzyde van dit

Uitwas af.

^. Hier in is te zien dat deszelfs

wortel zeer ongelyk is ; de na-

tuur fcheen vooi^Jenoomen te

hebben het Uitwas in twee takken

te doen groeijen, doch de een

voor den anderen zwichtende, is

het alleen tot één overgegaan,

de andere heeft door deszelfs

. haakerigheid een gedeelte van
zyn lengte verlooren^

Het andere gedeelte voort-

groeijende heeft eenen rand C
Gie geheel gisid is; de andere D
is takagtig , waar aan men zeer

veel blvkbaare uitgroeifels ont-

dekt, d.och welke meest alle af-

gebrooken zyn.

Qg Om-
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-/; Omtrent anderhalf duim van
deszelfs punt , zyn in 't midden
twee kleine uitgroeifels^; boo-

•'venwaards verdikt zich 'tHoorn-

:
• ^g% üitgToeifel , en fchynt ,

door de teegenllooting van de
andere dye , een einde te heb-
ben willen maaken van deszelfs

.ib r. voortgroey.

Hier ziet men een tak uitfchie-

ten i^; doch de boovenzyde ver-

volgens voortgroeijende , heeft

de ftreepige hoedaanigheid ook
aangenoomen en eindigt als een
ongelyke afgefneeden nagel B»ITL-L.

'\^'^^ n; :

^3nO .'* ii^ 'JiV.

7^ olU

DE



inc.-ycm h 2Zeeu^J-cA 6e/i
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DE WAARE DEUGD
VAN SET

STANKWEEREND VERMOOGEN
I

DER

WITTE WILLIGEN BAST
UITWENDIG BEPROEFD,

IN

YUILE, STIKKENDE, EN KANK£R-VERZWEEB.INGEN,

D O O H

GER ARD G REEF E.

JVjl en kan evenwel iets nuttigs aan
zyn evenmensch toebrengen , Ichoon
menzyne uitwendige ongemakken niet

geneest. Eene wel ingerichte onder-
houding, van de gebreeken die onge-
neeslyk zyn, is een behoefte, waarop
yder recht geaarc Genees- en Heel-
meester met allen ernst dient te denken.

De alles verfmaadende kanker wel
te nioogen en te konneii onderhou-

x^^ : Q, 4 den 3
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den; wat een waar nut zou dit niet

aan ongelukkigen , daar meede behebt
2ynde, bezorgen? Iets toe te voegen,
dat uit zyn aart deeze ziekte nietpynly-

ker maakt , niet verergert ; dat niet kost-

biar en niet moeilyk is cm hei: zelfs

gereed te maaken; dat op een wonder-
baare wyze den ondraaglyken ftank,

waar door zoo een lyder van een
ieder als gefchuwd wordt, byna geheel
beteugelt, en de lyders in hun onge-
luk deeze fmertelyke omftandigheid
niet doet ondervinden, dat zy van
hunne vrienden en maagen verlaaten

worden, en alle openbaare bywoo-
ning moeten afllaan , en dat die gee-

nen , die verplicht zyn dagelyks meC
hen om te gaan en hen te behande-
len, nimmer door den onaangenaamen
ftank voor hen aikeerig maakt; Is

waarlyk, naar het my voorkomt, in dit

gev4 al esn groot voordeel!

Het isimmers eenmeer als gewenscht
bekende zaak; hoe een verlchrikkely-

ken ftank de verrotte kankervochten
uitleeveren. De vermoogendften , hoe
^eer deeze hunne verfchooning kun-

jien erlangen, hebben het wel minder,
maar
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maar ^yn echter niet vry van deeze opi?

genoemde önaangenaamheeden; en by,

onvermoogenden wordt het dikwyls
ondraagelyk voor de omilanders.

Alle reukmiddelen van buiten aan-
gebracht, zuure dampingen, en wat
dies meer is, verminderen wel, maar
neemen de onaangenaamheeden niet

weg , maar waarfcnouwen dikwyls , als

de voordeur opengaat, wat 'er van bin-

nen in het huis te doen is.

Het middel, dat ik ten dien einde

i

ter afweering van deeze onaangenaam-
heeden zal opnoemen en opgeeven^
heb ik in verfcheiden mindere geval-
len, als in dit volgende, met zeer veel
nut beproefd.

Een Bejaarde Juffrouw wordt de
borst zeedert vyf of zes jaaren bezet
met een knoestgezwel, (zy was ilerk

geboezemd), het knoestgezwel aan-

groeijende bezette de geheele borst- en
oxelklieren, tot een fchrikkelyke groot-
te, brak eindel^^c coör, en verander-
de in een open kanker ; de uitlekken-

de vochten waren dun en bloedig, en

Q, 5 aan*
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aanflonds verzeld met een zeer onaaiv
genaamen reuk. Zy vorderde myn be-

handeling , ik gebruikte aanftonds het

'Stankweerend middel, waar meede ik

een witten linnen natgemaakten doek
over 't kankergezwel heenfloeg , en de
ï^ank verminderde; de geaartheid van
het tot Aïieerder verderf overllaand on-

gemak, 'wierd moogelykdoor dit mid-

del wel eenigzints vertraagd, maar be-

lette echter niet, dat de zweer dieper

iiivrat, en 'aan de binnenzyde een groot

gedeelte van 't kankergezwel verteer-

de; de uitlekking van een dun bloedig

vocht wierd zoo groot , dat het ten

minflen tweemaal daags verfchooning

èischte. Naauwlyks zag men eenige

^aneenvolgende daagen de vooftvree-

ting flaan blyven, of 'er ontftond we-
der een nieuw bewys van 't kwaadaar-

tig vermoogen ; dan verftierf de grond
. der 'zweer , en dan d'e omgekrulde
rand vap dezelve, dewelke afgefchei-

den de vöchtóphtlasting vermeerder-

den, en my dikwils voor ee_n geduchte

.^pedftorting deed vreezen ; deeze

voortloop van een geduucige vér-

ineerdering in het vernielen v'an deézen
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^e lyderes uitermaten verzwakte, ge-

Ipeurde voornaamenyk in de aanhou-

dende warmte van de maanden Juny,

July, Augustus en .September, des

jaars 1779.
'.

-^

Die de geaartheid van deeze onge-

makken kent , en derzelver geduurige

affcheiding en weeder nieuw opkoo-

mende verllerving en ontlasting van
vochten, in zulke gevallen,.meer heeft

ondervonden, weet, hoe zulks altyd

gepaard gaat met een onverdraagely-

ken flank, tot welks vermeerdering de

zoomerhitte niet weinig toebrengt.

Maar heeft men, dit onaangenaam e in

dit geval ook ondervonden? Neen; ik

betuige, dat deeze lyderes in al deezen
genoemden tusfchentyd en vervolgens

,

noch zoo min haare vrienden en vrien-

dinnen , als my die haar behandeld

heb, noch haar zelf eenig het minfle

hinder daar door veroorzaakt hebbe

,

en ik erkenne alleen dit voordeel aan

,'t Stankweerend vermoogen der f^iite

ff^iiligen Basf te moetentoefchryven:
èn ziet hier nu,'hoe ik dit ongemak daar

meede behandeld hebbe, en hoe ik de-

zelve daar toe heb gereed gemaakt.

:
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In den beginne , toen 't kankergezwel
zcih begon te openen , was een enkelde
linnen doek in het midden vochtig ge-
maakt, en over de borst gelegd, vol-
doende; maar toen door een geduuri-
ge verfterving de kanker zich tot een
diepe zweer, daar men een vuist kon
infteeken, uitholde, vulde ik die met
plukfel in het even gemelde vocht
natgemaakt , vervolgens daar een nat-
ten doek overheen flaande , en op
deeze droogc en Ic^ioone doeken, om
de uitleklcende vochten te doen intrek-

ken, welke meestentyds zoo overvloe-
dig waren, dat ze, hoe veel voorzorg
men daar toe aanwendde, alles kletsnat
maakten en daar door heen drongen

;

ik heb het nooit meer als tweemaal
daags verfchoond, Ichoon ik, in gevalle
van e .n ilerke vochïslekking , de ver-

fchoonijig lïoe meer hoe beter keure ,

inzonderheid als de lyders handigheid
hebben om zich zelfs te behandelen,
of bekwaame hulp kunnen erlangen.

Het middel bereidde ik aldus : ik nam
2 loot bast van Witte Willigen, die ik
met een genoegzaame quantiteit regen-
water omtrent een uur liet kooken,

dan
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dan voegde ik daar by een loot Camil-
lebloemcn e:i een loot Meliiooten,
te zaamen liet ik dit nqch een quartier

a&ooken, zoodanig, dat ik na het
doorzygd te hebben , een quantiteit

van een pint of 14 oneen vocht had

;

welk vocht ik tot het gebruik bezigde.
Ik verkoos geen grooter quantiteit ge-
lyk gereed te inaaken , om dat in den
2omer 't vocht ligt kaant, en zyn aan?
genaamen frisfchen reuk verliest.

I

Heden ter^vyl ifc: deeze waarneeming
afzende, heb lü: onder myne lyderen,
een man vjin 45 Jaa^en, met een aller-

verfchrikkel3^kften fungaifen kanker in
de achter oorklier, en welks zwelling
zich byna over 't geheele zydelyke ge-
deelte van 't hoofd en 't aangezicht

,

als een iponftreufe gedaante, uitbreidt,

waar by geduurige bloedvloeijingen

,

en een ongemeene uitlekking van kwaa-
dc vochten verzeld zyn. Ik behandele
hem met het voornoemde middel, en
het bevrydt het ongemak van flank

,

die 'er reeds aan was , eer dit middel
gebruikt wierd.

HER-
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HERINNERING
. :

:"^'
.
•; •

. : '.

EENER. ZELDZAAM E EN MO G E t Y K N 1 E T)

• ' ALGEMEEN GENOEG BEKENDE

HEELKUNDIGE BEWERKING

,

DOOR
;..''- - l , • t

G. J* VA N TV T.

* é *

V o o R B E R I G T.

p^ otgens veeier getuigenisfen pleeg de groo-

te ALBiNUS "'s Jaarlyks in zym lesfen , een

omftandig verhaal te doen, wegens eene kleine

dog ivelgelukte Heelkundige Bewerking, de^

welke my herinnerende, in een foortgelyk geval,

als het eenïg geneesmiddel toefcheen , en bewoog

ter uitvoer te brengen j en zie daar de redenen,

welke my gewigtig genoeg toegefcheenen hebben

,

cm dit voorberigt te doen Jlrekken tot een ken-

ieeken $ waarom ik het opfchrif» dezes met den

fiaatn van Herinnering eener zeldzaams, en

mogelyk niet algemeen genoeg bekende , Heelkun-

dige Bewerking doo^e»

Voor
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P^oor zoo veel ik bewust ben^ heeft niemand

,

voor, of na den Hoogleeraar albikus, dee^

Zer operatie (iveike ivy Jlaan • te verhandelen)

melding gemaakt, veel minder dezelve immer
eigenhandig uitgevoerd, met dat gelukkig gevolg

van volkomene herflelling,

JMLen zegt, dat de groote B. s. AL^
BiNUS , in zynen tyd , tegen eenc
plaatfelyke py'n in 't aangezigt , op de
hoogte van de Nervus ïnfraorbïtalis ^

de affnyding dezer zenuw v/erkftellig

gemaakt heeft; en ik meen my te kun-
nen herinneren, uit de lesfen van den
overledenen Hoogleeraar f. snip, en
den nog in wezen zynde zeer kundi-
gen Heelmeester j. martens, dat zyn
Ed., namelyk snip, van Prof', albi-
NUS , had hooren verhaalen , deze
operatie niet gefuccedeerd te zyn,
voor en aleer dezelve ten tweedemaal
hervat wierd , dog dat na dezen eene
volkomene herflelling volgde (ö). f.

snip,

{a) De zeer geleerde heer van juchem",
M. D. getuigt ook, 't zeive vaa albinus ee-
noord tö hebben.
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SNIP verzekerde , dat de Operatief

om namelyk gemelde zenuw te treffen

,

minder onfeilbaar is, dan men denkt;

het blykt ook, dewyl de groote Aaa-»

tomicus ALBiNUS dezelve andermaal

moest hervatten, om dat hy meende
uit de terugkeerende pyn overtuigd

te zyn , dat de zenuw niet, of tenmin-

ften niet volkomen , afgefneeden ware

:

de uitllag van de tweede opfboring

met het mes bevestigde deze gedagten.

AUerwaarfchynelykst komt het my
voor, dat de onzekerheid om deze
zenuw wel te treffen en volkomen af te

fnyden, de reden is, waarom anderen ,

die ALBINUS gevolgd hebben, niet

geflaagd zyn , ten minsten in die ge-

vallen, daar het mes met eenigen

fchroom aangewend is; althans het

geval in sandiforT's Natuur- en Ge-
neeskundige Bibliotheek V. d. bl. 141.

komt my voor van dien aart geweest

te zyn : alleen wierd door de operatie

(die op aanraaden van den grooten

Geneesheer tronchin gefchiedde)

maar voor eenén tyd verligting aange-

bragt. Vermoedelyk was deze pyn
uitgeftrekter, in meerder zenuwtak-

keoj
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ken , dan men met zekerheid konde
affiiyden, want ik twyffele of men iil

gevallen, alwaar de pynen zeer uitge*

itrekt zyn, ooit met grond, door de
affnyding der Zenuwen zig de radica-»

Ie geneezing kan belooven, dewyl de
moeijlykheid en onzekerheid, om ver-

fchcidene zenuwen wel te treffen ea
volkomen af te fnyden , moet toege-

ftemd worden , althans v^el meer , dan
van eene enkele; en langs dezen weg
fchynt my ook het geval van Tron-*
CHiN oplosbaar, ten minften hy achte
het noodig, om ook die zeuuwtak van
het harde gedeelte van het zevende paar
door te fnyden, welke zig met de ner*

vus iiifraorhitalis vereenigt ; en my
dunkt het is mogelyk, dewyl de pyn
veronderfteld wierd in , of omtrent
deze zenuwrakken plaats te hebben,
dat een van beiden of mogelyk geea
van beiden volkomen is afgefneden, en
dat de verligting van pyn voor eenl-

gen tyd, door de verettering derwon^
de is te wege gebragt; dan zoo dic

niet waar is, is het geval allerdenke-

lykst van eenen anderen aart geweest,
als dat van albinus, en van wy, 'c

welk zal volgen.

iX J^EEL, R Op
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Op dezelve manier en met meerder
grond denk ik omtrent het geval, ons
door den Heer schligting, in zy-

ne fFondbeelkundè bl. 92 medegedeeld,
waar van my myn vriend , de kun-
dige en geoeffende Heer j. van
DER HAAR, in een brief van den 23
September meldt, dat de Lyderes ge-

duurende de verettering der wonde
van pyn bevryd was , maar volgens
't geen zyn Ed. gehoord had , was
dezelve weêrgekomen : hoe groot
en diep ook deze wonde geweest is

,

kan het egter zyn , dat alle zenuwen
in 't geval deel hebbende, niet volko-

men zyn afgefneden geweest, ten min-
ften daar is grond genoeg om aldus

te denken, want heeft het albinus,
met de affnyding van een enkele ze-

nuw
f kunnen mislukken, hoe veel te

meer kan 't zelve plaats hebben, wan-
neer zulk een menigte zenuwen moe-
ten van één gefcheiden worden, (en

dan immers kan de operatie van geen
dienil: zyn !) en derhalven dunkt my

,

dat men door zulke mislukte gevallen

niet behoeft afgefchrikt te worden,
offchoon p. M. VEiLLARD, (zie ge-

melde Bibliotheek VII. d. bl. 321.) uit

drie
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drie waarneemingen befluit, dat deze
operatie geen voordeel aanbrengt >

integendeel fchadelyk is, om dat de
•waarneemingen gedaan zyn , zoo hy
zegt , aan menfchen die aan het zelve
ongemak, waarvoor dezelve aangepre*
zen is, kwynden; en verfcheide maa-
ien dezelve ondergaan hebben, ja zel-

ve de branding niet uitgezonderd: waC
hier van zy, of 'er mogelyk^ niettegen-
ftaande de vereischte naauwkeurig-
heid, niet nog wel onaangeroerde ly-
dende nabmirige zenuv/takjes de oor-
zaak van geweest zyn , dan of 't geval
van eenen anderen aart, niet gefchikc
tot de operatie moet geoordeeld wor-
den, durf ik niet op my nemen teftel-
len, maar kan egter nietvoorby, dit
in overweeging te geeven; ondertus-
fchen begryp ik uit het een en ander,
dat tog deze hmsthewerkin^ niet ge-
heel en al moet verworpen, integen^
deel aangeprezen worden , dewylze,
na 'tmy voorkomt, althans geen nadeel
kan doen, maar zeker met meer fuc-
ces kan en behoort uitgevoerd te
worden, in dat foort van plaatfelyke
pynen, die, (fchoon zig verfpreiden-
de) beginnen op een bepaald punt.

Ra na-
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Kamelyk ter plaatfe van de nervus infra^

crbitalis, en zig dan van daar verder
laaten gevoelen: Althans in foortge-

lyk geval, heb ik het genoegen gehad
te flaagen.

. Den 28 Augustus 1780 wierd ik om
raad gevraagd by een Jlotemaak^r ,

over eene pkatfelyke pyn , in het reg-
ter gedeelte van het aangezigt ; alwaar
de nervus injraorbitalis door het onder'

cogkuilfche gat naar buiten komt , zig
verder door een aanmerkelyk gedeelte
van hetzelve uitllrekkende , maar al-

tyd by wyze van fleekende , fchieten-

ae en brandende pyn op eerstgemei-
de plaats beginnende , waarna dezelve
zig verder uitbreidde. Deeze ondraag-
lyke pynen duurden niet zeer lang,
maar kwamen ongeveer alle uuren

,

ook fomtyds alle kwartieruuren wee-
derom, zoodanig, dat de lyder bui-

ten flaat was zyn beroep te kunnen
waarneemen. Hy ha!d in deeze elen«f

dige omflandigheid reeds vier jaaren

doorgebragt, en zeer veele hulpmid-
delen , zoo in- als uitwendige , vrugte-
loos beproefd.

De
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De zeer geleerde Heer van ju-

CHEM , dewelke federt eeriigen tyd
zyn gewoon'Geneesheer was, oordeel-

de derhalven ook, dat hy ongenees-
lyk zoude zyn, zoo niet, voegde zyn
£d. daar by, eene heelkundige operatie ^

nameiyk de doorfnyding van de ner»

nnis infraorbitnlls , zuiks voorkwam ,

waarop hy eenigzints vertrouwde. Zyr\
Ed raadde den lyder daar toe aan , om
met my insgelyks te raadpleegen

,

zonder egter iets te melden van eenige

operatie yW2.2X van gefprooken was tus-

fchen hun beiden, om dat men te ze-

kerder zoude zyn, in de bepaaling van
de oorzaak der pynen, en in de daar
op toepasfelyke geneezingswyze.

Den lyder bezoekende , fprak hy ook
niets van 't geen zyn Geneesheer hem
voorgefleld had , maar , na my een
(door vreeslyke pyn afgebrooken) ver*

haal gedaan te hebben, vraagde hy,
wat ter herflelling diende gedaan te

worden, bereidwillig om alle, daar
toe moogelyke, hulpmiddelen te or-
dergaan. Ik prees hem zeer ilerk

-de operatie van albinüs aan , ea
toen zeide hy mv reeds bellooten te

R3 hek
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hebben , cmi zulks te beproeven , de-

"wyl gemelde Geneesheer hem zulks,

voor my, als het eenige en het laatfte

middel dat ter onderzoeking tot eene
volkoomene geneezing overig was,
had aangeraaden.

Te vooren had men reeds twee ver-

dagte kiezen zonder vrugt uitgetrok-

ken ; dus raadde ik hem , eer de opera-

tie ondernomen wierd, eenen anderen
(dewelke pyn veroorzaakte , wanneer
men 'er met eenen yzeren fonde tee-

gen flootte , en zyn gewoone pynen
op 't zelve oogenblik vervroegde)
door zyn gewoon kïestrekker te laaten

tiithaalen, dog dit was meede vrugte*

loos, en de tand was zeer gezond.

Ik had reeds vooraf weinig verwag-
ting van eenen goeden uitflag hier door
te zullen zien, dewyl de pynen beften-

dig plaatfelyk opkwamen, op de hoog-
te van gemeMe zenuw , enkele aan-

. vallen uitgezonderd, wanneer de ly-

der verwarde in de bepaaling der
plaats , en dan meende dat dezelve van
de opperkaak boöven den oogtand,
zyn aanvang nam.

Dan,
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Dan , ik rekende het mynen pligt

,

deeze beproeving vooraf te laaten

gaan , dewyl de ondervinding dik*

wyls geleerd heeft, dat fomtyds be-

derf aan de wortelen der tanden of

kiezen plaats hebbende , de pynen
hier door ontfbaande , langs de ver-

fpreiding van verfcheiden zenuwen zig

uitdrekkende , terftond ophouden, zoo-

dra de uittrekking gefchied zy.

Toen ik voor de tweedemaal onzen

lyder bezogt, wagtte ik weder eenen

aanval van pyn af, welke zoo heevig

was , dat hy als zinneloos rondliep en
ylings zyn toevlugt nam tot een doek
in koud water natgemaakt , dewelke

hy my zeide altoos in gereedheid te

hebben leggen: deezen drukte hy zeer

vast aan , ter plaatfe der pyn in 't aanr

gezigt, en hier door kon hy dezelve

fpoediger doen verdwynen. De druk-

king, en 't koude water, tegen gemel-

de zenuw, en gedeeltelyk op de pes

anferinus (welke met de nervus infraor'

bitalis gemeenfchap oeffent) aange-

bragt, waren moogelyk in ftaat de ze-

fjuzven voor eenen korten poos te ver-

dooven en de pyn te doen ophouden

:

.. R 4 i^'OO
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ZOO ziet men fomtyds , dat de druk-
king van een vinger op de nervui f'tpra^

crbitalis, die lastige Ipyker hoofdpyn,
by fómmigen Haemlcrania genoemd ,

voor eenige oogenblikken kan doen
ophouden. Deeze kortpoozige genees-
"wyze egter, heb ik aan my z jlven nini*

mer voordeelig bevonden ; de pyu
verhefte zig daarna altoos met zoo
veel meerder heevigheid , als ik de
drukking langer aangehouden had, of
naar den graad der doofheid , op dq
belette doorvloed van het onbekende
iets in de zenuwen gevolgd,

Den 30 Augustus advifeerde ik over
het gemelde geval den Hoogleeraar

A. BONN, dewelke ook met my in 'c

isclve gevoelen was , om namelyk de
verdagte. zenvw aftefnyden , en met de
gewoone vriendelykheid (en onderwy-
zmg, waar meede ik dikmaalen in an-
dere gevallen begunfiiigd be 1 geweest)
beloofde zyn EU. by het uitvoeren der
cperntie teegenwoordig te zullen zyn,
gelyk nog dien zelven dag gebeurde,
te geiyk met de Heeren van juchem
cn STOLT E, Med. Doctoren,

Eet
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Het zoude overtollig zyn de manier,

op welke ik de operatie uitvoerde , om-
itandig meedetedeelen, dewyl niemand,
in de Anatomie kundig, zulks ter na-

volging noodig heeft: anderen, hierin

onbedreeven, zullen geen voorfcbrlft,

of handleiding, noodig hebben , dewyl
het hun niet geraaden is deeze, fchoon
geringe, overat e ,

(die 'n de handen
van dezulken gevaarlyk zoude kunnen
^yn) te onderneemen.

Niet voor den eerflen September,
jn den namiddag, gevoelde de lyder

zyne pyn wederom koomen , en by-
na een halfuur aanhouden , egter niet

^00 heevig als voor de kunflbewer"

king ; ondertusfchen den tweeden en
derden van dezelve maand, hervatte

de pyn op de minfte aanraaking van 't.

verband, 't welk ik nu voor de eerde-

maal afnam, en in teegenwoordigheid
van zyn Geneesheer het handwerk her-

vatte, de fneede verder naar 't yaA^^ff/i

uitftrekkende , laatende het bijlorie

langs het been, en de reeds gemaakte
"Wond, verfcheiden maaien pasfeeren,

voornamelyk largs het opperkaakbee-

Hige gedeelte, het welk zylin^s naat

R 5 <ie
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de neus , den grond der oogkuilen
helpt maaken , met eene meerdere in-

drukkende hand, ten einde volkomen
zeker te zyn, om nu niets in deezen
weg onaangeroerd te laaten; het welk
voor een klein gedeelte moet plaats

gehad hebben, niet teegenftaande ik,

en de, by de eerile kuriKtbewerking

teegenwoordige,Heeren, hieromtrent,
wel volkomen meenden verzeekerd te

zyn ; dewyl ik toen reeds in de ge-
maakte wond, het foramen infraorbita"

Ie met myn vinger voelde, en langs

dezelve het biftorie gevoerd , en de
verdagte zenuw volkomen afgefnee-

den, meende ontdekt te hebben.

i Zoodra in de tweede operatie , het
biftorie langs een gedeelte van het juk'

been ging ,
gevoelde de lyder eene

zeer aandoenlyke pyn, gelyk ook ter

plaatfe van het onderoogkitilfche gat , de-

welke hy by het doen der eerfle be-
werking niet gevoeld had, en welke
ophield, by de flyvere indrukking met
het mesje , tot op , en Ungs het been.

Ik verbond plat , met een wiek in

Sp, Jbereb: bevogtigd, gelyk by eeni-

ge
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ge volgende verbanden , om de exfoU-

atie, welke fomtyds op zulke ontbloo-

ting van been volgt , zoo veel moge-
lyk voortekomen.

Den vierden September nam ik %
verband af, en hier door ontftond ee-

nigzints pyn, die na weder verbonden
te hebben verdween, en niet anders
-kon vergeleeken worden, dan by die,

welke by alle verfche wonden fomtyds
plaats heeft, wanneer men dezelve aan-;

roert.

Den zesden daaraaTi volgende

,

vond ik met de Heeren bonn, en
VAN jüCHEM , de wond zeer wel

,

geevende eene goede etter ; ^hy had
fomtyds fcheuten (gelyk hy het uit-

drukte) in dezelve, gelyk aan andere
etterende wonden , dog bleef geheel
bevryd van zyne gewoone onlydely-
ke aandoeningen.

Wy befloten, op dezelve manier,
verder de wonde te behandelen: de
lyder was voor het overige wel te
vreden, en kon (voor hem iets onge*
^oons) met fmaak eeten.

/ De
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De wond genas, in de volgende ver-

banden, reedelyk fpoedig, niets hin-

derde onzen byna herflelden zieken,

dan dat hy by een' onverv/agten ftoot

teegen de wonde, of by het neuslnui-

ten, eenige geringe fcheuten ontdekte.

Den i8 dito was de wond reeds zon-
der exfoUatie geneezen, en den 20 be-

zogtenhem de twee laatstgemeldeHee^
ren, met my, en vonden hem hsriteld.

Na korten tyd ging onze lyder aan
zyn gewoon werk, en was gezond,
zag 'er veel beeter uit dan te vooren,
kon het kloppen op 't aanbeeld zonder
hinder, gelyk ook het vylen , (zulks

zelve doende) verdraagen , het welk
hy te vooren zoo zeer fchuwde , en
ontwyken moest,

\. Ik heb hem van tyd tot tyd bezogt,
en beflendig wel bevonden, gelyk hy
"nog heeden aldus blyft.

^
~ rr

. Het was, gelyk blykt, eerst na de
geneezing der wonde , dat de lyder

volkomen van pyn ontheeven was ; ik

zoude minder hoop op de her/lelling

t -
ge:
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gehad hebben, indien de pynen, eerst
ten tyde der verettering , verdwee-
nen waren, dan het teegendeel had
plaats: zoo lang de wonde niet genee-
zen was , had hy fchreinende en fchie-
tende pynen in dezelve , dewelke na
de volkomene fluiting derzelve geheel
en al verdweenen zyn en blyven.

Om genoegzaam zeeker te zyn van
het effect der operatie^ heb ik de mee-
dedeeling derzelve tot aan den lo De-
cember deszelven Jaars 1780 uitgerekt.

WAAR.
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WAARNEEMING.
Y A N T W E E

WANSCHAPEN KINDEREN,

DOOR

B. MIRANDOLLE VAN GHERT.

A{f 4V ^w ^ ^

Jj_J)e Huisvrouwe van Arnoïd Stasfen

binnen deeze Stad , Moeder van twee
welgefchapen kinderen , in welkers
laatfte verlosfmge, daar het kind met
één voet voorkwam , ik zelf haar de
behulpzaame hand had gebooden den
12 Augustus 1776, verzogt andermaal
mynen byfland op den 14 December
1777, en baarde eenen dooden zoon,
wiens byzondere gedaante zoo zeer
myne verwondering opwekte, dat ik

den Heer de IVitt , voorheen Lector
in de Vroedkunde te Zierikzee, thans

Med. Doet. en Chir. Maj., liet verzoe-

löen ooggetuige van dit geval te zyn.

Heï
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Het licjhaam en de leden waren wel
gefield; de neus was plat en breed; de
oogen groot, wyd, en zeer uitpuilen-

de; het aangezigt had een lood-verwi-

ge coleur. De hersfens waren door
geen bekkeneel bedekt, even of het-

zelve boven de oogholten ware af-

gezaagd, en vertoonden niet dan eene
weeke , breede en ongelyke opper-
vlakte, alleenlyk overdekt met de zag-

te bekleedfelen, die flap waren, en in

het midden eene dobberende verhe-
venheid, by wyzevan een tepel, uit-

maakten.

Een diergelyk wangedrogt (a-^c^uxog')

heb ik, onder anderen, gezien binnen
deeze Stad in het Jaar 1767, waar by
kwam eene zeer aanmerkelyke Iply-

ting in den ruggegraat, welk fchepfel

men verhaald heeft, dat volkomen een
Aap geleek, hebbende de oogen bo-
ven in het voorhoofd, de neus inge-
drukt, den mond op de kin, de vin-

gers fcherp , en , het geen byzonder
affchuwelyk was , aan het einde des
ruggegraats eenen ftaart, zynde één
duim dik en ten minden vier duimen
lang: geen wonder, daar de Moeder

van
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Van dat kind zwanger zynde, ten tyde
van de kermis, een aap op een beer zit-

tende ontmoet had, die haar op het
lichaam was gefprongen en had aan-

gegreepen, waar door zy zoo zeer ont-

ftelde , dat zy byna in flauwte neder-
viel , en geduurende haare zwanger-
fchap altyd voor haar !ot bedugt was.

(Zie F. A. HONDORFF BLOCK Dtsfer-

tatio Paihologïca Inauguralis de regimine

gravidarum , Trajecti ad Rbenum 1779
fag, 57.)

Zoo meende men ook, dat gemelde
huisvrouw van Arnold Sta[fen in haare
zwangerfchap ware onfteld geweest
door het zien van een zeehond, die

door de {Iraaten wierd omgcvoerd, en
dat deeze fchrik oorzaak ware van dit

haar ongeval.

De Kraamvrouw vermoedde niets;

ock droeg men zorge haar van dit al-

les onbewust te laaten , en het kind
voor haar oog te verbergen, om alle

aando^mngen te vermyden, die of de
heritelling zouden konnen hinderlyk

zyn., of in het vervolg van tyd nieuwe
onheilen te weeg brengen.

Wei-
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Weinige ttiaanden daarna wierd de-

zelve vrouw wederom zwanger, en op
den 25 December 1778, wanneer zy
in arbeid was, wierd ik verzocht by
haar te komen.

De vroedvrouw zeide my de waare
ligging van het kind onmooglyk te

konnen onderfcheppen. By myn on-
derzoek fcheen zig een vleezig, zagt

en hobbelig gezwel aan te bieden, by-
na als een gedeelte van de Moeder-
koek, wanneer die op den mond des

Baarmoeders is vastgehegt.

Intusfchen was de arbeid natuürlyk;^

en de weeën gingen gereegeld voort >

zonder dat zig eenige fchyn vau
bloed-ftorting opdeedt; ter zyde van
eenen harden beenigen omtrek vond
ik de ooren van het kind, en befpeur-
de wel haast, dat het hoofd voorkwam.
De pynen wierden meer en meer hee-
vig , en de vrouw verloste van eenen
20on , die een weinig daarna llierf.

Dit kind was wel gefchapen , behal-
ven het hoofd, welkers omtrek klei-

ner v/as, dan dat van het voorige; de
ÏX. DEEL, S



«74 H. M. VAN G H E R T.

neus minder plat ; en de oogen nleC
200 groot : voor het overige ontbra-
ken insgelyks het voorhooTds-opper-
hoofds- en byna het geheel agter-

hoofds-been, het brein was flegts over-
dekt met de hersfenvliezen , zonder
hairig bekleedzel y en had eene onge-
lyke y weeke en gemarmerde opper-
vlakte van omtrent drie duimen in den
middenlyn.

Wat mag men hier uit befluiten? zal

men de oorzaak aan eene verbeel-
dingskragt toefchryven ? die had al-

toos ditmaal geen plaats gegreepen; of
aan eene byzondere gelleltenisfe van
de Moeder? deeze had te vooren reeds
twee wel gefchapen kinderen ter wee-
reld gebracht.

^ausfa moiiusque latint , duhusqMe aenigma fenelris

Diffcile Anctorem monftrat habet^ue Deum,

A. VAN noYEN Carm» Elegiati

de Toorhis aetatupt.

m

CHRI'^
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CHRISTOPHORI SAXi

^nimadverjiones in veteris Cuiusdam Me*,

dici Opbtbalmici gemmam Sphragidem,

numero vicejimam , necdum editam,

V nus et item alter paene effluxit an-

nus, ex quo vir nobilisfimus cachele-
vivs, unus de corporis regii cuftodi-

bus , fuafore pvteano , (vulgo : DV
PUY,) V. C. qui Academiae bonarum
literarum Parifienfi ab Actis et manu
est, ad me Bellovaco (:8auvais,) literas

mifit, in quibus perhumaniter me cer-

tiorem fecit, penes fe esfe lapillum, in

horto quodam, duabus circiter leucis

Francicis a Pome Episcopali^ {:Pom i^E-

vêquey) oppidulo quippe maritimi cu-

iusdam Normandiae municipii Honjiorü

{Honfleur) finibus proximo , repertum

:

praeterea eumdem planum quidem le-

vigatumque, fubviridis coloris, fed lon-

giürem tarnen , quam latiorem , nee
unius digiti crasfitie denfiorem esfe ü'

gnificavit: tandem quae in quatuor eius

laterum marginibus verba a dextra ad
laevam, inverfis literarum formis, in-

S 2 ei'
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cifa legebantur, ea doctisfimus ille Re-
gis Franciae fatelles manu iua accurate

pingendo fic imitatus erat;

T IVLI VICÏOSIS TITI jyjl ^TCTOEIS

iENE SOMNUSY LENE HERIfflJIBI^

T-I\^LI YlCTOEIwS TmBU^^CTÖKLSK

LENE RApiDMV ^^I^EMIACT,^

Qiiam tituli formulam fimulatque co-

gnoveram , ne levisfimus quidein dubi-

tandi Icrupulus remanebat, quin a Me-
dico qiiodam oculario olim profectam,

unguentariaeque arculae, coUyria ex-

hibentis, indicem esfe, adeoque ad ui>

deviginti illas gemmas fphragides, qua-?

rum nuper in Ep'titola^ ad Amplisf.

kkyn'mm fcripta, cenfum egi, necesfa-

riq referri ctebere mihi perlüaderem.

Qaali ergo de genere monumencorum
iiie lapillus esiet, cultisfimo eius do-

mino,, u: par erat, laetus et lubens in-

dicayi, quae vcro finguorum esfet ver-

boium fenteiitia, propter multas alia-

|*um rerum^ quibus turn distringebar,

CU-
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curas, figillatim approbare non pot-

eram. ld vero nunc aliquid otii nactus

breviter perfequi conabor, pastquam

prius de Óculariomm Medicorum apud ve-

teres multitudine , in primis eorumdem
nominibus e marmorum et lapillorum

memoria accurate repetundis pauca dis-

feruero. — Nihil carius et antiquius

esfe integritate oculorum , aut morbo-

rum, eosfubinde infestantium, depul-

fione , fi naturae fenfus non doceret

,

\^

cuiuscunque certe populi fermonis lo-

cutiones demonftrarent ,
quibus vel

amoris , vel falutis , vel pretii magni-

tudo , gradus , et praerogativa velut

eminentia declarari, aeftimarique fo-

kt. Inde hominum nullis fumdbus par-

centium iludia: hinc Medicorum, vel

potius Chirurgorum , collyria paranti-

um et nunc, et olim affluens copia. An
vero fubinde oculis aegrotantes huius-

inodi varietate remediorum bene fanari

posfint, autfanentur, nonnullive Oph-
thalmicorum Hoplomachi Mortialis

VIII. Epigr. LXXIV. multum disfimi-

les ünt, neque iudicare, neque prae-

ftare meum est. lllius faltem fcientiae

Medicos omnes, quotquot pasüm in Ut

bris Graecorum et Latinorum, velut

S 3
^<^^'
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Corneïii Celfi ^ Scribonii Largi, Plinii,

Galeni, Caelii j4ureliani, Marcelli Em'
pirici, y/ëtii, j^lexandri Trallianiy et

aliorum , commemorantur , fi hoc loco
coacervare vellem, quid aliud agerem,
nifi ut fciens illiterato plagio describe-
rem , quod fcriptum et relatum est pri-

ns? Eorum tarnen nomina qui cognos-
cere volet, adeat varios Scriptorum In-

dices a Fabricio in Bibhoihecis Graeca
et Latina, multo ejus labore et conten-
tione animi digellos, tamquam Indicem
Scriptorum et Medicorum a Cel/o lauda^

lorum , (Bibl. Lat. L. II. c, 4. p. 444

—

448. Tom. III.) Ex Jo. Rhodii Indice in

Scrtbonium Largum Éxcerpta , (BibL Lat,

L. IV. c. 12. p. 850-862. Tom, III.)

Indicem Scriptorum, qui in Plinii Histo-

ria NaturaU citantur, {Bibl. Lat, L. II.

c. 13. p. 566—607. Tom, II.) Indicem
Scriptorum ^ aliorum quorundam a Ga-
leno memoratorum , {Bibl. Graec, L. IV,
c. 17. p, 560—590. Vol, III.) Indicem
Scriptorum a Caelio Aureliano kudatO"
rum, (BibL Lat,L. IV, c, 12, p, 868—
S75. Tom, III.) item paucos fcriptores

a Marcello Empirico in confilium vo-
catos , {Bibl, Latin, L. IV. c. 12, p.

-866. Tom, III.) Indicem Scripto-

rum
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rum ab Aëtio Medico hudatorum, (Bi-

bl, Graec. L. V. c. 23. p. 322—329. Voh
VIII.) Indiculum Medicorum et Scripto-

rum ab Alexandro Tralliano memorato-

rum, (Bibl. Graec, L. VI. c. 7. p. 599"~
602. VoL XÏI.) in primis vero praecla-

rum illum Elenchum Medicorum vete-

rum, {Bibl. Graec. L. VI. c. 9. p. 17—
456. yol. XIII.) unde , quos reperit

oculorum faluti mox ingenio et libris,

mox collyriis profuisfe, in fuos centu-

riare ordines poterit. In huius faltem

Elenchi Medicis quibusdam Oculariis,

aut Celji fubinde auctoritatem , aut

unum alterumve praetermisfum esfe

nollem. Sic enim Andreae compofiti-

onem laudat Celfus VI. 6. 5. 16. titerO'

cis collyrium non praeteriit, VI. 64 §. 28.

Nilei collyrium non disfimulavit opti-

mum esfe VI. c. 6. §. 8. 9. 11. uti etiam
Pbiletis collyrium pustulis oculorum
tollendis aptum esfe cenfuit, VI. c. 6.

5. 12. 23. Ita quoque, ut hoc duntaxat

.exemplo utar , oculorum aciem & dili-

gentiam Fabricii efTugit Hyginus vel Hi'
ginus, qui apud Martialemy X Epigr.

LVf. 4. infestos ocuUs pilos urere dicitur.

Sigillatim vero et praecipue , cum Al'

bertö Hallero, viro meritis et doctriiia

S 4 quom"
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quomdam iHustri, nunc defideratisfimo

Medico , vifum fuerit , iii Bibliotheca

Chirurgica , Tom. I. L. I. $. XXiV. p,

49~53, Medicos ocularios raptim et

turbulente congcrere, operae pretium
esfe iudicavi, confultis, utparerat, li-

bris archetypis, et monumentis, ple-

niorem eorum accuratioremque cen-

fum eo modo agere, ut, quoniam ple*

rique libertinae conditionis fuisfe vi-

dentur, non tam nominum, quam cQ'

gnominum , quae ferva fub Caefaribus

Romanorum civitate longe ufitatiora

erantji indicio et caufis ordinarcntur.

Huiusmodi autem est Meaicorum Opb*
thalmicorum fecundum elementa Ütera-

rum, qualem marmoribus potisfimum
et lapillis debemus, feries:

(i.) G. Z«rd?/j ALEXANDER, in gemma
Sphragide, quam primus edidi, et

illullravi in Epistola figHiatim edi-

ta p. 9. 10. 65, feqq.

(2.) C. VenuleiuSyC. L. aristocles,
Ocularius de vico Cornelii. Gud.
CCXXIV. ib.

(3.) P. Numitorius , P, L, asclepiA'
DES, ]II III viR, et Medicus Ocu^
larius. Veronae. vid. Onuphr. Paw
vinü JtJfiriptiones Feromnjes,^. 242.

Grut.
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Grut, CCCCXLIII. a. Io. Rhodm
' in Emendationibus et NoHs ad Sm-
bonium Lürgum p. 78. Scip, Maffei
Verona Ulussrata y Part. I. p. 355.
t\. XXÏI. et Mufeum Veronenfe

CXXXV. I. it. Walchii AntiquiU

Med, p. -28. et 99. Mirabile confe-

cit nomen Hauerus, 1. 1. p. 51. Sex*

tus jisclepiadis P. Numhorii IWer-*

tus , ortum fortasfis ex eo , five

quod apud Fabrictum in Elencho
Medïcorum p. 90. FoL XIII. Bibh
Gr, legerat Sextu^, fcilicet nume-
ro, Asclepiades , pucaveratque Sex-^

ti praenomen inde effingi posfe, (i-J

vc quod Sevhum Veronenfem Sexti,

/• praenominis genitorem esfe posfe
libi perfuaferat.

(4.) P. Jitius ATiMETVs, Aug. Medi-
cus ab oculis. v, Smetius CU. 9:
Fulv, Vrjinus in Imaginibus

, p. 99.
Gruter, DLXXXI. 2. lo, Rbodius
ad ScriböTj, Largum. p. 189, Car.
Patinus, 'm. Commentario ad MonU'
tnentum Jirtorii p. 451. ff^akbii
Antiquit^ Med, p. 95«

(5.) C. Cintusmmus blandvs. vid. Epis'
tola mea, p. 55.56. Hallero^ I. l.p.

5 ï. est C. Qntm Minius Blarms.
Sj (6.)
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(6.) lUustrius (Spon.Makas* Fabrett,) al.

Tiberius {Grut» Gud,) al. Illyrius

£ Ilkrius (Don, Murat,) al. Ti,

Lyrius {Patin, et Fabric») al. rurfus

T. Lyrius (ex Clerico Hallerus) Ti-
berii Caefaris Augufli Servus CE-

LADiANVS, Medicus Ocularius. vid.

Gruter. MCXl. 6. Spon. IV. M/Vf.

p. 143. Mahafiae Marm. Feljtn, p.
2 19, Car, Patinus ad Monumentum
Artorü p. 450. Fabrettus^ IV. 274.
Fabricius in Elencbo Medicorum p.

311. Fö/. XIIL Gw^ittJ, ecu. 12.

X)o«. VIII. 59. Murator. CMLVII.
5. Walchii Antiquit. Med. p. 10 r.

Ex uno Celadiano Hallerus duo re-

pente fecit: T. Lyrium, et Illuflri-

um, 1. 1. p. 50.

(7.) M. lulius CHARITON, e Maffeii An-
tiquit, GalL -p. 3. 81. Muratorius

y

DVIII. 3. et alii a me laudati in

Epistola p. 3.7.

(8.) Ti. CLAVDivs . . . Medicus Oculari-

us. vid. Murat. CMXLV. 2. PFak
chii Antiquit. Med. p. 27. et 95.

{9.) Alii CLAVDii in gemma Sphragide.

V. Epistola mea, p. 62. 63.

(10.) Ti, lulius Augufti et Auguflae Z.

CVTISONVS, (al. Cytifonus, Frjin,

FCl"
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Fabric, al. Cytioforus, Bartol. al.

Cytiforus Mur.) Medicus Oculari-

us. vid. Fuh. Vrjinus in Imagin, p.
100. Boisfardus, inAntiquit. Part,

IV. Tab. 84. Gruterus , DLXXX.
8. Patinus in antiquum Cemtaphium
M, Artorii p. 451. BartoU gli Anti"

cbi Sepoïcri Tab. 41. n. 5. Fabricius

in Elencbo, p. 134. Vol. XIII. Bi-

bh Gr, qui tarnen Cutifonus mutat
in Tö Lyfiponüs 'g. 311. ^512. ibid.

auctore Reinejio ad Cl. XI. 2. ilf«-

r^/. CMXXVII. 5. ^akbiiAntiquit.
JMed. p. 98.

(ii.)Cw. Domitius demetrivs. Medi-
cus Ocularius. vid. Mahajiae Mar-
mora Feljinea p. 219. Fabrett. IV.
276. Wakhït Antiquit. Med. p. 27.
et 97.

(12.) C. lulius DIONYSODORVS , vel DIO-
NYsiODORVS, in lapillo Veronenfi.
vid. Epistola mea , p. 49.

(13.) c. DVRONVS, vel DVRONivs, in la-

pillo Avenionenfi. vid. Epistola
mea, p. 60. 6r.

(14.) P. Decimius P. L. eros, vel He'
ros, vel Heras y Meruia, Medicus
Clinicus, Chirurgus Ocularius. vid.

3mGtius^ LXXIV. 4. Fulv. Frftnm
'm
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in Itnagg, p. 99. Hier, Mercuriaïis

III. Var, Lect, 22. p, m. 74. 75.

Boisfardi ^miquit. Part. III. Tab.
148. Gtuter. (JCCC. 7. P. Scriveri.

«j ad VI. Martial. Ep. 78. p. 152.

lo. Rhodius ad Scribon. Largum. p.

78. f. io. Richardus in Antiquit, Di*

vionenjibus p, 6, Marmora Taurinen-

fia Part. I. p. 231. WakhliAnnquit,
Med. p. 97.

(15.) C. kutilius EVTHETVS , Mcdicus
Ocularius. Fabrett, IV. xxv. p. 299.

Walchü AntiquH. Med. p. 'ü 7. et i oc.

(16.) Decimus flavianvs, in lapiilo Pa-

rifienfi. v. Epistola mea, p. 53.

(17.) ü. F/p/«/ HERACLES , in iapil-

lis Noviomagenübus. vid. EphtO'
la mea, p. 23. 24. 29. Is vero apud
Hallerum p. 50. celeriter duas ho-
minum perfonas induit, alteruter-

que M, luUus Heracles nominatur.

HERAS, vel HEROS^ vid. fupra

EROS.

(18.) 31. Latinius M. L. Medicus Ocu-
larius HERMES, spon. IV. Miscell.

,. p. 14^. Makajiae Marmor. Feljin,

p. 218. Fabreit. IV. 272. Walchü
Antiquit, Med. p. 99.

'{19.) C. oulpicius üYPNVS; in lapiilo

Se-
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Sequanenfi. vid. Eplstola mea, p.'

44. 45.

(20.) C«. Helvius Crj. L. iolla y

Medicus Ocularius. vid. GruK
DCXXXIV. 2. lo. Rhodius ad 5m-
bonium Largum. p. 76. Walcbii Ati'^

tiquit. Med. p. 98.

(21.) C. Alfiusi L. L. isocRYSvs, Me-
dicus fortasfis Ocularius , ap. Rei-

nes. XI. I. unde Wj;^pwfl-ov Charito-

nis in Islt^ïUo Dmonenjiy n. V. v;

£pistol, meam, p. 39. Halkro, qui

faepe alios defcribere folet non fa-

lutatis fontibus, nominatur CAS-
savs L. L. isocHRYsos Medicus, in

BiöL Medic. Practkae Tom. I. L. I.

§. ói.p. 188.

(22.) X. Saccèus MENANDER, in Vefonti-

no lapillo. vid. Epistola mea, p. 51.

ïvTERVLA, vid. EROS.

(23.) Q. lu/ius MVRRANVs , in lapillo

Colcestrienfi. vid. Epistola mea,
p. 35. 3Ö.

(24.) Q. CoUus al. Golius(Smet. Boisfard.)

forte Coelius (uti infra n. 27.) Q.
L. NicoMEDEs, Medicus Ocula-
rius. vid. Smetiur , LXXVI. 10.

Fulviüs Vrfinus, in Imagg. p. 100,

Bols*
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Bolsfardus Antiquit. Part. IV. Tab,
87. Gruter. CCCCXVI. 8. f^aichii

Antiquit. Med. p. 28. et ^6.

(25.) Q: Ciodius, Q.L. NIGER, Medi-
cus Ocularius. Reines. XI. 8. Mar-
mora Felfinea p. 219. lo. Rhodius
ad Scribon. Largum p. 77. Fabret-

tus. IV. 275. PFalcbii Jntiquit, Med,

p. ^6. Hallero p. 51. nullo auctore

dicitur Q. Caelius Niger,

(26.) M. PEVTVCA, Medicus Oclarius.

vid. Scip. Maffeii Mufeum Veronen-

fe. CCLXXXIV. I. Walchii Anti-

quit. Med. p. 100.

(27.) P. Colius, al. Coeltus (Gud.) P. L.

PHILOGENES, Medicus Ocularius.

vid. DomusVlIl. 60. Gud. CCXIX.
9. Murat. CMLXIV. 4. PFalcbU
Antiquit. Med. p. 95.

(28,) PHRONiMvs, in lapülo lenenfi. vid.

Epistola mea, p. 57. 58.

(29.) Q. Caerellius qvinctilianVS, in

lapillo Normannico. vid. Epistola

mea , p. 42. 43. Halkro est Q.
Caerillius p. 5T.

(30.) C. Capius sABiNiANvs , in lapil-

lo Genuenfi. vid. Epistola me^i , p.

32. ubi non opus esfe fignificave-

ram
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ram Capitouem in Capii locum fuF-

fici. Attamen Hallerus Capitanem
maluit p. 50.

(31.) G. Statius sABïNiANVS, in lapilla

Vefontino. vid. Epistol. p. 47.

(32.} M. luUus SECVNDVS , Medicus
Ocularius. vid. Ghezzi Gamere Se*
pokrali, Tab. XX. n. 25. Murator,
CMVIII. iMaffeiMufeum Veronen*

fe CXXXV. 2. fFalchn Antiquit.

Med, p. 27. et 99.

(33.) siLicivs, Medicus ab oculis apud
Fulv, Vrjinum in Imagg. p. go.

Grut. DCXXXV. 3. lo. Éhodius
ad Seribon, Largum p. 76. Bartoli
gli Sepolcri Amicbi Tab. XLI. n.

9. 10. Murator. CMXXVII. 14,

(Valchl'i Antiquit. Med. p. 32 et loi.

(34.) P. Aelius THEOPHiLvs, in lapillo

Senenji. v. Epistola mea, p. 40. et
'41. Tandem.

(35.) T. lulius viCTOR lapilH Bellova-

cenfis, cuius Epigraphe nunc pri-

mum in lucem exit.

Nihil nunc dicerc attinet de Medici
ipfms nomine , haud aliunde nobis, nift

ex hac gemma noto , nee alicubi

,

quantum fciam, Commemorato. Sal-
tem in plus quam centenis, quos Rei»

ne-
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fie/ti Eponymologkon MSC. cötigesfit^

yictorihuSy ne unicus quidem Titi prae-

nominis, nedum artis falutiferaé dedi-

tus homo reperituf luUus Fictor, neque
in pei'fona et flatü eius definiendo vel

aliquantulum morari liecesfé est, quan-«

doquidem ista muneris €!t operis fun-

ctio libertinae conditionis fortunam et

gradum raro excedere folebat. Verum
quadraplex ille titulus > cum et perpetua
remediorum Lenitate a ceteris discre-

pet , et foloeco quodam latinitatis ufii

plane fingularis fit, haud fane qualicun-

que mea interpretationis opera et luce

indignus videbitur. Etfi enim illud

LENE femel , iterumque , in duplici

Parijienji n. XII. et Xlll. nee non ter-

tium in Mofa-Traiectino meo iactaba-

tur, tarnen non nifi unius velut pyxi-
dis cellulae remedium prae fe ferebat,

quod mitigandis vel auferendis morbo-
rum generibus , ibidem nominatim in-

dicatis , par esie credebatur. In nostri

vero Myropolae vasculo maxima dos
et anima collyriorum est Lenitas, quafi

parum interfit , quoquo demum quis

oculorum vitio , five Epiphoris , live

Caligity , five Prurigine , j^spritudine ,

Lippitudin^^Q laboret. Omnibus enim
cir-
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circuiinquaque lateribus praefcribi iusfic

LENE. Neque fumma id quidem in-

iuria. Nam acria medicamenta nocent,

quod lacrimas movent, fecundum Cel-

Jum VL VI. 14. Eodem pacto Alexan»

der Trallianus ex interpretatione latina

loannis Guinterii, Andernaci, L. II. p»'

m. 149. coUyriïs, inquit, uti necesfe est,

atque ex eorum numero , quae non ro-

dant , fed acrimoniam queant obtundere^

Nulla vero faepius a Medicis veteribus

inculcantur et commendantur , quara
medicamenta lenia y qualia Nilei olim
etC/^om'j fuerunt, teste eodem CelfoYL
VI. 8. IT., ut a me in Epistola p.66. iam
adnotatum esfe memini. Sic coUyrium
lene acriori compofitioni opponitur apud
Plinium nescio quem Valerianum , qui
olim falfo fub nomine C. Plinii Secundi

de Re Medica editus est, L. I. c. XVIII.
p. 21. ed. Torini. Obiter animadverte-
re iiceat, non rariorem disfimilioremvc

in aliis Medicorum libris, quam in Cel-

Jo manuum fubinde , Lene et Leve per-

vertentium, errorem deprehendi, ca-

vendum tamen esfe, ne ubicunque leve

fe obtulerit , ftatim in lene commutan-
dum esfe opinemur. Veluti apud eum-
dem Pfeudo- Plinium L. I. c. aVIU. re-

JX DEEL, T ti-
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tihendum est leve in his verbis : tn ^m
teres, ut leve fit qttqfi colfynum , et inun*

' ges: turn non paucis interiectis : Piper
et crocam teres diligentisfime ut (ita leg,

pro et) bene leve fit. Ibi enim leve non
gravitati, fed aspero et fcabro opponi-
tur, uti mox: totum medicamentum tri'

turn et levigatum/«m/, ut coUyrium, In
eo autem feplafiarius noster Medicus
vel balbutiebat, vel nimis abrupte lo-

quebatur , vel orationis iuncturae vitio

peccabat, quod mox fubftantivum mas-
culi generis cum adiuncto neutro fo-

ciabat: lene somnvs. mox duo ad-

iuncta fine fubftantivi cuiusdam , aut

copulae vinculo nectebat: lene her-
BiDVM. LENE RAPiDVM. Vnde fecit

probe, cum incertiores nos relinque-

ret quam dudum , quodnam potisfi*

mum , aut cuius generis , et nominis
collyrium intelligi vellet. Interim refi-

dua quaedam librorum medicorum ve-

ftigiafequar, periculumque faciam, an
horum fententiam verborum asfequi

posfim.

1. LENE SOMNVS idem mihi esfe vi-

detur , atque lene Medicamen*
• turn, quo iumto ïslcHq fomnum capi*

musj
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mus > five Lene Hypnoticum , quale

vocabulum de graeco fonte ductum,
abiecta vulgari et abfurda lectione

Hymnoticum, PUnio Valeriano xcstMm
debet, L. IlL de Re Medica c. Vllf.

p. 64. Medicamenta ccrte, uti nunc,
iic olim adfomnum ufurpare folebant,

unde medicamenta fomnifica cum Plii

mo XXXVIL H. N, SecL LVIL dixe-

ris, quae foporetn inducunt. Mo-
deratior enim inflammatio minus
acrem curationem requirit. Jn eius-'

modi cafü, inquit CelfusVl. Vi. §, i.'

prima omnium funt qvies et abfiinen-

tia. Ergo primo die loco obfcuro cuba»

re debet, Jic, ut a fermone quoque ab-^

flineat. et mox : fatis est , uti qviete
et abftinentia. Sic alio loco Celfus

ibidem §. 8. obtegendum caput , et qui"

escendum {hsLÓ-GtyJaepe enim , inquiens
,'

posthaec gravis fomnus, Jaepe fudor,

faepe alvi deiectio pituitae curfum finit^

Quid vero remediorum contineat illa

fomni procreatrix compofitio , ec

quomodo fieri debeat, figillatim do-
cuit Pfeudo- Plintus 1*. PUnius Vale»

rianus L. III. c. 8. p. m. 64. opiftogr.

Inerant praecipue Papaveris lacrymae,

quae non modo vim foporiferam ha^

T 2 bent,
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bent , verum fi copiofior hauriatur

t fuccus, etiammortiferamperfomnos:
^'^Opion mcant. ut loquitur Plinius XX.

Hist. Nat. Sect. LXXVI. Recte pro-
pterea Apuleius de herbarum virtu»

tibus c. LIII. herbae , inquit , papa^
veris Jihatici fucco Ji quem perungas ,

fomnum ei cumfopore obiiciet, Quam-
quam vero Diagoras et Erajiflratus

eodem teste Plinio maiori , 1. 1. in to-

turn damnaverunt . . . quoniam vijui

meeret , ipfeque PUnius damnavit col'

lyriis addi: tarnen aliis eiusufum vul-

go haud improbatum fuisfe aliunde

conftat. Vt igitur catus et cautus
noster Fictor mediam inter nimium
et parum teneret, Lene hoc Medica-
mentum, fomno conciliando aptum,
creasfe videtur, quod fortasfis Meco-
nium ïmt, hoc est, fuccus e capitibus

papaveris & foliis decoctus, qualem
vutltum opio ignaviorem esfe testatur

ibidem Plinius.

2. LENE HERBiDVM, fubintellecto rur-

fus Medicamento , huiusmodi pu-
' to fuisfe collyrium, quod totum ex
' herbis lenioribus conflatum erat ,

quafi herbis plenum, 6i refertum.
«;- -^ «Sic
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Sic keus dicitur herbidus apud Liv, I.

7. qui graminibus viret & luxuriat,

item campus herbidus et aquofu^ in eo-

dem Livio IX. 2. qui herbescenti vi-

riditate laetus et dives illabentibus

etiam rivulis irrigatur. Quales autem

herbas , aut quali portione ,
pari an

impari, inter (ë misceri iusferit Me-
dicus noster, quis interpretum ho-

die divinare aufit ? ld fcimus , non
paucarum in priscis fuperesfe libris

memoriam herbarum ,
quas oculo-

rum valetudini profuisfe iactavit an-

tiquitas, vthxti Betonicam y üve, ut in

Plinii et aliorum codicibus fcribitur

Vettonicam, cuius virtutum praeco

fub incvedibili Antonii Mufae nomiiie

etiamnunc circumfertur. Eam certe

gignere vinum ex aqua et aceto , fto-

macho et claritati ocuiorum, auctor est

Plinius maior, XXV.Hist. Nat, Sect.

XLVI. de qua in confilium qupqiie

vocetur Cl. H. Cannegieterus in Obfer-

vationibus in Muntingium de vera her-

ba Britamica c, VI. ^. 156—158. eius

Brittenburgi. Praeterea quotquaefo
^puleius,. vd quisquis libelli"^^ vir-

tuttbus herbarum auctor est,^ non
commemoravit herbas , quibus vel
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oculorum imbecillitati utiliter fubvc-

niri, vel morbis auxilium ferri posfe

ille fibi perfuadcbat? Sic herbam
Proferpinacam, c. XVIII. Cbamaemi'
Ion , c. XXIII. LactucamJthestrem y c.

XXX. Jgrimoniam , c. XXXI. Ceri"

tauriam minorem , c. XXXV. Papa*
ver filvaticum , c. LIII, Mercurialem

,

c. LXXXIII. CynocepbaUon , c.

LXXXVil, Riitam montanam , c.

CXIV. Ocymum, c. CXVIII. ^p/V/w,

c. CXIX. alias herbas cum ad leni-

cndos oculorum dolores , turn ad
morbos eorum penitus toUendos val-

de idoneas commendavit. E quibus

forfitaii , vel aliis non disfimilibus

herbis eas duntaxat feligendas et de-

cóquendas esfe cenfuit luUuf noster

VUtor, quae omnium ipfi mitisfimac

videbantur. Inde, ut reor, caufa ti-

tuli; LENE HERBIDVM. quae quidem
ratio haud valde difficiles habet ex-

plicatus, At illud tertjum '^^^^'^-

^. LENE RAPiDVM plus ambigüitatis et

tenebrarum apportat, quoniam rapt'

di adiunctum apud verae latinitatis

auctores nusquam alia, nifi fummae
velocitatis, potestate ufurpatur, nee

ere*
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credibile est, Lene remedium vulga-

ri et communi fenfu, velut amnerriy

ffureitem, ventum, turbonem ,
Umul

%kv>osk rapidum, etiamfi quis tra-

late acGipere velit de praefente et ce-

leri auxiïio. Letiium enim talis natu-

ra esfe videtur , ut non tam cito

,

cum impetu, et per faltum, quam

fenfim et pedetentim malis occur-

rant. Qua igitur de re cogitavit Ktc-

tor, cum hunc propemodum üne

mente verbi fonum ederet ? Mui-

dem fuspicari aufim , ipfum cenluis-

fe , idem fibi , tamquam collyrio-

rum fapientisfimo conditori et m-

ftructori , atque Philofophaftris , no-

vorum faepe vocabulorum archite-

ctis, ius datum esfe, utLatium novis

adiuncti mercibus ditaret , adeoque

invito latine loquentium fcribentium-

que ufu ex rapa , vel rapo ,
fabricasie

rapidum, cum rapicium, vqI rapact'

urn posfet. Bonus igitur homo per

RAPiDVM , meo quidem iudicio , mtel-

lexisfe videtur fuccum e rapis vel r^-

pbanis expresfum et decoctum. bed

'fortasüs etiamlenius cum nostro agi,

et 'ovopLcJoroa'^c vitium ab eo depelli pos-

fit, ü RAPIDVM istud divellamus, le-

.' T 4
g^-
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gamusque duabus vocibus rapi dvm-
oji , f. TiVisUiUs , (adiuncto quippe
Martiani Capellae , IV. p. 95. ed.

Grof. dumalibus hirtafertis.) DVMofum
. autem rapvm pro Silvestri accepc'

. rim , de quo Plinius memoraDili
quodam , et ad hanc valetudinis cu-

rationem mire apto fic fcribit loco

,

XVIII. H. N. Sect. XXXIV. Zkr-

tiarrit inquiens , fpedem Jihestrem ap-

fellavere in longnudinem radice procur^

rente y raphani Jimilitudine y et folio an-

gulofo , fcabroque , fucco acri, qui circa

meijem exceptus oculos purget, mede'

_ {iturque caligini admixto lacte muHebri,

Baec fola ad coniiciendum proclivis

ratio non est, cur rapum filvestre in

lapillo nostro aut cum Leni Medica-

.
jTiento colligari, aut Lene Medicamen-
turn efficere posfe putetur, cum PU'

. nius Jucco illud acri esfe auctor fit.

Quomodocunque vero haec existi-

mentur, non multum mea refert, ld
Medicorum literis testatum habeo,
rapi aut raphani fuccura ad cohiben-
das ocuiorum Epiphoras fructuofum
ipüs et falubrem vifum esfe. jile-

Xander certe Trallianus L. II. p. m.
. JÓ3, ex interpretatione Guinteriana

,
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ammoniaci ftiffimims drachmam femis^

Jem raphani Jitcco levigatam refrigerari

iubet. Plura vero mihi de raporum
utilitate cognoscere cupienti ex Ra-
pina,feu Raporum EncomiOy autbore

Claudio Bigctherio Lugduni 1548. 8,

edito, raritas libelli facultatem ade-

mit. Tandem quartus lapilli titulus

fic plene legendus est

:

4. LENE uuUebris lact/V , vel lene
uedicamentum LACTeum. Prior tarnen

interpretatie magis placet. Quani-
. qiiam enim in talibus oculorum mor-
bis Lac in univerfiim a veteribus Me-
dicis, ut efficacisfimum , laudatur,
veluti a Cel/o: utendum iisdem coUyriis

ex lacte L. VI. c. vi. §. 9. turn : Lac
potui dandurriy iit acria, quae laeferant

kniautur ibid. $. 10. ufus coUyrii vel

ex ovo vel ex lacte esty ibid. §.12. item:
lacte pingui mnoque utendum , ibidem
§. 15. a Plinio, XXVllL Hht, Nar.

. Sect. XXXIII. Bubuli Lactis fero

. inunguntur etiam oculi, rel. et ab aliis:

. tarnen figillatim et praecipue Lacti

\ fnuHebn istiusmodi malorum vis ex-
. pultrix inesfe credebatur. Hinc C^/-

Jus, quo gravior, inquit, iriflammatia

T5 €5t.
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>ƒ/, eo magis lemrl medicamento debet

üdiecto vel albo ovi, vel muliebri lacte

L. VI. c. VI. 5. 8. idemque lenibus

medicamentIS ex muliebri lacte uten-

diim esfe praecipit ibid. §. 15. Eodem
T^SLCto Flimus Secundus , maior, /»«-

lierum ait Lac oculo ab ictu cruore fuf»

fufo^ et in dolore, aut Eptphoris, Ji

immulgeatur, plurimum prodest: ma-
gisqiie cum melk, et narcisjifucco , aut

tburis polline,femperque in omni u/u ef»

ficacius eius t quae^marem enixa Jit

,

multoque efficacisjimum eius , quae ge-

minos mares. - - Mixto praeterea ovo»

- rum candido Uquore , madidaque lana

- frontibus impofitum, fluxtones oculorum

fuspendit. XXVIII. Hist. Nat. Sect.

XXI. Ncque aliter Pfeudo- Plinius

Valerianus, de Re Medica, L. I. c.

'XVIII. quod plenum est remediis

oculorum caligini occurrentibus , p.

20. post digestionem , inquiens , lac

muiieris , quae puerum nutrit fuperin-

fundes propter acerbitatem medica*

menti , ut rejrigeret. Hoc etiam ma*
culas tollit, et impetum rheumatis re-

jlringit {malim legere reftinguit) et

omnia vitia abjiergit, ita mox : cerian-

^ drum widstfitum cum lactg muiieris

K ' ei
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et micctum et fuper ocuhm impofmm^

prodest p. 21. et rurfus : guttas amo»,

macis cum hete mulierts imnges.

Atque fic omnes pyxidis illius unguen-

tariae angulos pertentare, fingulorum-

que collyriorum latebras aperire co-

natus fum. Vnum adhuc fcnptura li-

ï^rae pin voce RAplDVM, ultra

fundum vicinarum übi literarum eau-

dam velut fuam emittentis ,
hodier-

namque minutae literaturae formam

imitantis , argumentum disferendi iup-

peter€t de nobilisfima quaestione, an

veteres Latini minutum literarum ge-

nus, quali nos hodie utimur, in libris

et monumentis adhibuerint, et quo cir-

citer tempore pingere coeperint , niU

istud ipfum latius ,
quam vulgo existi- -

matur, pateret, longeque operofiorem

libros cum libris , monumenta cum

monumentis, et vicisfim ambo cum

utrisque contendendi folertiam ttagita-

ret: quam tamen in rem, fubtiliter de-

finiendam, alio mihi tempore fortasfiS

incumbendum erit. > ^r^ . .»

Scripfi in Academ^^Jieno^Traiectr-

pa d. 1. Februarii ClorjCCLXXX. ;

UIT-
^^ O
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UITTREKSEL UIT EEN BERICHT,

AAN HET GENOOTSCHAP TOEGEZONDEN.'»

NOPENS DE VOLKOMENE GENEZINGE eener.

LAMMÏGHEID AAN beide de HANDEN,

DOOR middel van DE

E L E C.T R I C I T E I T,

medegedeeld door

,,, J. WATERV LI ET.
•
'- T - - - r

'at het gebruik der Electriciteit

voor eene menigte perzoonen, ter vol-

Icomene genezinge hunner verlamde
leden , meermaalen eene allerheil-

izaamfle en verbazende uitwerkinge
hebbe gehadt , is , door veelvuldige
uitgegevene proeven , voorlang be-
"weezen. Dan, daar het evenwel niet

aan fommigen ontbreekt , die derzel-

ver egtheid meer of min in twyffel

"trekken, zoo is men, uit liefde tot zy-
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ne naasten , verpligt , in geval men"

niéuwe en overtuigende bewyzen heeft,

die , ter aller overredinge , bekend te

maaken : op datze te gereeder , omtrent

foortgelyke Lyders, mogen beproefd

worden. En het is dit pryswaardig

grondbeginfel , dat de opmerkzaame
Watervliet heeft aa^gefpoord, dit vol-

gend berigt aan de Maatfchappije , ter

gemeenmaakinge , mede te deelen.

Eene Hendrik Taufcher, banket-

bakker te Zierikzee, thans omtrent

31 Jaaren oud, wierdtin Mei 1775. al-

lerhevigst door 't Colyk van Poitou
aangetast , waar uit hy eene Lammig-
heia aan beide zyne handen behield,

200 dat hy, ter waarneeminge van zyn
beroep , ten eenemaal buiten flaat ge-

raakte : zyne handen hingen aan den
beneden arm even als eene geknotte

bies; derzelver gedaante en koleur was
zetr dor en doodig ; zy waren altyd

even koud ; de peezen Iiadden in de
boven hand eenen zeer verhevenen rug
gemaakt , waar door van onderen ee-

ne evenredige holte plaats hadde : dit

was misfehien veroorzaakt , door de
wyze , op welke de Lyder nog in den
beginne zyn werk hadt zoeken te ver-

- rig-o
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rigten. Alle middelen ter herftel, ten
eenemaal vrugteloos

, gebruikt heb-
bende, verzogt de Lyder den gemel-
den Watervliet, die hem bevorens het

gebruik der Electriciteit hadde aange-

prezen , dat Hy dit middel ook eens
aan hem wilde beproeven. Dit ver-

zoek op den 14 Augustus 1775. ge-

fchied zynde, maakte Watervliet den
volgenden dag reeds een aanvang met
de proeven; bepaalende de werkinge
der Electriciteit , volgens de bekende
manier, alleen tot de hand; en bragt

Op deze wyze des morgens en avonds
aan ieder hand van den Lyder drie

fchokken toe : dan de 6 eerfte dagen
zonder eenige de minfte vrugt. Dog
derzeiver dagelykfche herhaalinge van
den 21 tot den 25flen dito , wanneer
de fchokken dan eens tot de toppen
van de vingers, dan eens tot de agter-

kneukels , als de gevoeligfte deelen

van de hand, bepaald wierden, ver-

wekte hoop tot eene gewenschte uit-

werkinge: nadien de ooodfche koleur

der handen allengskens levendiger

wierdt en de poriën van; de huid zig be-

gonnen te ontPiuiten; ook ondervondt

men in dezen tyd, dat het trekken
vaji
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van Elcctrike vonken, na dat dé
fchokken over de oppervlakte der han-
den waren toegebragt, zeer heilzaam
waren, vooral ten aanzien van de te
faamen getrokkene peezen op de bo-
ven hand. Met eenige veranderingen
de proeven dagelyks tweemaal her*
haaiende, vermeerderde de natuurly*
ke warmte en uitwaasfeminge ; zelfs be>«

gon de Lyder op den i September ee-
nige kragt reeds in zyne handen te kryi-

gen. Met het aanhouden der proeven >
en het trekken der prikkelende von*
ken op gemelde peezen, nam de bee-
terfchap zoo toe , dat de Lyder op
den 6 dito reeds eene fchryfpen , fleu-

tel, enz. vail de tafelkonde opneemen.
En offchoon men in de drie daarop vol-
gende dagen geene veranderinge be-
merkte in des Lyders handen, zoo na*
menze van den 9 tot den 1 2 zoo in krag-
ten toe , dat hy zelfs de knoopen van
zynrok, kamizool, enz. konde toedoen.

Dit geval nu aan veelen bekend ge*
worden zynde, zyn vervolgens de proe-
ven , op de bovengemelde wyze , in de
tegenwoordigheid van eene menigte
ooggetuigen verrigt, wanneer de Ly-
der, tot een ieders verwondering, zoo

ia
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in beterfchap toenam, dat Hy, op deti

23 dito, reeds zig in ftaat oordeelde te

zyriy om zyn beroep weder waartenee-

men, gelyk de uitkomst ook bevestig-

de ; wanneer de proeven , offchoon
juist zoo gezet niet meer tweemaal
daags , nog herhaald zyn tot op den 4
October, toen zyne lammigheid, en
dus binnen den tyd van twee Maanden,
volkomen, en alleen door middel van
de Electriciteit , geneezen was, heb-
bende Hy middelerwyl geene andere
geneesmiddelen gebruikt.

By dit berigt is , ter nadere bevesti-

finge, gevoegd eene verklaringe, be-

alven cioor anderen, door den Lydei*
zelfs eigenhandig onderteekend, waar-
in Hy betuigt , door het gebruik der
Electriciteit , van eene formeele Lam-
migheid, in beide zyne handen, vol-

komen geneezen te zyn , zoo dat

,

daar hy voor derzelver gebruik niet in

ilaat was, om iets, hoe genaamd, met
2yne handen te verrigten, Hy, na der-

zelver gebruik, weder, even als bevo-
rens, alles, zelfs zwaaren arbeid, met
gemak konde doen.

HET
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H ET o N D E R S C H E I D

DER

SALA MANDEREN,
VAN DE

HAAGDISSEN
IN 't algemeen, en VAM DE

G E K K O O S

IN *T BYZONDER,

AANGETOOND, «1

DOOR

M. HOUTTUTN.
'^to

.

CS

Ji_ oen de vermaarde Heer ellis aari

den Groeten linnaeus, op 't verzoek
van Doktor garden, een Berigt van
het zonderlinge Dier uit Carolina, al-

daar een SlykrLeguaan genaamd, dat

een Lighaam als een Aal en twee
Voorpooten heeft, vervolgens door
IX. DEEL, Y d?H
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den Ridder Siren getyteld, gezonden
hadt; voegende een Exemplaar daar

van 'er nevens; en zyn Ed. Gevoelen
dienaangaande verzoekende; kreeg
die Heer van den Heer linnaeus een
Antwoord, waarin het volgende, on-
der anderen , was vervat (a).

' ^^Men kan het niet gemakkelyk tot

^y een Masker (Larva) maaken van 't

5, QeQagt der Haagdisfen , dewyl de

w Vingers met Klaauwen zyn voor-

5, zien : want alle de Maskers der

5, Haagdisfen, die ik ken, zyn zonder

„ Klaauwen of Nagelen {Digitis muti-

„ cis). Ook vindt men geen Kieuwen
,> (BratJcbiaé) in de Water- Salaman-

,, ders, die waarfchynlyk de Maskers

,^ van Haagdisfen zyn".

Ditfchreefde Ridder in 't laatfle des
Jaars 1765 , geevende in 't volgende
Jaar den twaalfden Druk van zyn Sa-
menftel der Natuur, welke ten opzigt
van de Dieren nog de laatfte is, uit,

ien zegt daar in (b).

"Veele Water-Haagdisfen, die Vier-
'^, vingerig zyn, (uitgenomen de Kro-

j, kodil,) ondergaan eene Verande-
qcv.'. „ ring

^^Ifa^ mi. Travfaci. for I7ÖÖ. Vol. I-VF. p, I92.
- tb) Spu Kat. Ed. XIL Tom. I. P. l. p. 271,
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5;, ring {Metamorphofis) De VisGhach*

„ tige Maskers zonder Pooten worden
5, ontwikkeld tot Viervingerigen meC
„ Pooten, maar welke en hoedanig zy
„ zullen worden j blykt nog niet vol-

„ komen. De Salamander is misfchieil

„ een Masker, en geen Beeld".

Zyn Eci. heeft niettemin aldaar, zti'

"Wel als in de voorige Üitgaave, den
Land- Salamander en de Water- Sala-
manders, beiden, in hunne Rang on-
der de Haagdisfen geplaatst , en aan
die allen Ongenagelde Voeten (Pedes
muticï) toegefchreeven (c).

Men moet hier uit belluiten, dat zyn
Ed. geene andere Salamanders, van
dien aart, dan met ftompe Vingerè
hadt gezien: want, denkende dat zy
(legts Maskers waren, zou hy andere
zekerlyk de kenmerken der volmaakte
Dieren hebben voorgefteld.

De Heer du fay , Lid van de Aka-
demie der Weetenfchappen van Pa-
rys , de Salamanders , welken men
omtrent die Stad vindt, befchryven-

y 2 de,

Cc) Zie aldaar Lacerta Aquatica & Laeerta Paluflrit.

N. 43 & 44: als ook Lacerta Salxmandra N. 47.
En in myne Natuurlyke mfiorie , I, D, VI. Stuk,
bladz. 10I3 %nz. bladz. 143, enz.
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de , beeldt niettemin de2ielven af met
genagelde Pooten. Hy doet zulks niet

alleen het volwasfen Dier, maar zelfs

-zodanig één , dat men voor een Mas-
ker erkennen moet , dewyl het met
jZekere gepluimde Kieuwen was voor-

zien , die hetzelve om in 't Water te

jblyven fcheen noodig te hebben: want
ideeze Kieuwen kwyt geraakt zynde
ïcheenen zy het Land meer te bemin-
nen dan het Water (d). Juist even 't

;zelfde heeft gedagte Heer ellis in de
Engelfche Water- Salamanders waar-

genomen , noemende die Werktuigen
:gepluimde Dekzels der Kieuwen , welken
zyn Ed. meent dat deeze Diertjes tot

zwemmen dienen , en zegt dat zy der

zelveuy zo wel als de Vin der Staar-

ten,, verliezen , wanneer zy uit hunnen
ilaat van Masker overgaan tot dien van
Land- Dieren ; gelyk zyn Ed. , dezel-

•ven eenigen tyd levendig houdende

,

2ülks duidelyk hadt gezien. Ook
fceeldt hy dezelven blykbaar af met
ongenagelde Vingeren (e).

. Wat zal men nu daar van denken?
Zul-

,Vv

Cd) Zie Mem, de l*AtaJ, TL des StienceSy de 1729.

PI. 15. f I, 2.

(.e; Phil. Tranfact. ut/^ p. ipi. Tab. IX. Fig. D, E.
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Zullen de Nagels 'er, in de Afbeeldin-.

gen van du fay , ook tot volmaaking
bygevoegd zyn, door den Tekenaar?
Want hy maakt 'er in de befchryving

geen het minfle gewag van. Hy zegt

alleen. "De Pooten zyn van boven
„ bruin, van onderen geel, en met
„ zwarte Vlakken , gelyk het overige

„ des Lighaams, doorzaaid; hebben^

,, de de voorften niet meer dan vier,

„ maar de agterften vyfVingeren". De
Heer maupertuis zegt , dat de Pooten
der Land- Salamanderen , welken hy
in Bretagne waarnam , meer geleeken
naar die der Padden , dan naar die der
Haagdisfen (f). Nu weet men dat de
Padden de Voorpooten viervingerig

hebben en ongenageld ftomp. Het
komt ook met de mynen van beiderlei

foort, die ik in Liqueur heb, overeen.
De Hiftorie der Salamanderen, om

kort te gaan, is een groote duiflerheid

onderhevig. Ik wil nu niet ftaan bly-

ven op de natuur en eigenfchappen
van dit Dier, door de Ouden gemeld;
dat het, in de eerlle plaats, Vere^ifti^

zoude zyn; in de tweede plaats Onver'

V 3 brand'

(f) Mem. de PAcad, K, des Siiexces dê 1727. Octavo. ,

P.38.
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brandbaar , doovende het Vuur uit

door het Vogt, dat uit zyn Huid zy^

pelde. Deeze beide zaaken , immers

,

zyn , wat den Europifchen Land- Sala*

mander aangaat, door gedagten mau-
PERTUis proefondervindelyk weder^
legd, en in onze Water- Salamanders,
die kleiner en teerder zyn, baaren zy.

geen bedenking. Evenwel is 't nog
niet beweezen , dat 'er, gelyk in de
Scorpioenen , ook geen vcrfchil kan
zyn in de Vergiftigheid van deeze Die-
ren naar den Landaart (g): terwyl zelfs

het uitzypelende Vogt eenige uitwer-
king op de gloeijende Kolen hadt. "Als
',, men den Salamander by 't Vuur
y) brengt of flegts wat onzagt aanraakt,

a> trekt hy fchielyk de Huid famen , en
,, daar komt een wit Lymerig Vogt
„ uit , alleenlyk in flaat om eenige niet

„ llerk glimmende Kolen zwart te

„ maaken , en dus den weg te baanen
„ voor het Dier, dat, zo fchielyk als 't

„ hem doenlyk is, als dan de vlugt

9, neemt (h). Dat die van Bretagne
geheel niet Vergiftig waren , heeft ge*

dag.

Cg) Zie myne gedagten dieiiaangasnde. Na/,

Jltjt. 1. D. VI. STUK, b!adz. 149
\\;^) M4w. d( 1729. «U: p. 187, iSS.
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dagte Heer door veele Proeven bewee-
zen (i).

Ik heb hier byzonder het Oog , op
de regte onderfcheiding der Salaman-
deren van de Haagdisfen , en dergely-

ke Dieren, die volgens fommigen zeer

blykbaar is. De vermaarde klein
zegt (k) ; "dat de Salamanders van de

yy Haagdisfen verfchillen door de kort-

„ heid van den Kop, de dikte of

„ breedte van het Lyf en de Staart,

„ korte ronde Vingeren, een korte

„ dikke Tong, een vetten Huid. Ook
„ hebben zy een leelyke gedaante en

„ zyn in lang zo vlug niet als de Haag-
„ di&fen". Deeze Kentekenen kunnen
met malkander iets beilemmen, doch
zy voldoen geenszins op zig zelve:

want men vindt Salamanders die den
Kop niet dikker dan het Lyf hebben;
men vindt Haagdisfen die den Kop im-

mer zo kort en ftomp hebben als de
§enen, die men algemeen erkent voor
alamanders. Ik heb verfcheide Haag-

disfen van dien aart; doch deeze zul-

len de Haagdis- Salamanders zyn, daar

V 4 K.LEIN

(i") Mem. ie 1727. utf.

4kj ^udrup, üispo^. p. X 10.
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KLEIN van fpreekt (1). In de gewoonc
Duitfche of Franfche Land- Salaman-
der is de Kop vierkantig; in de ge-

woone Water- Salamander rondachtig.

Maar, in 't algemeen, hebben zy den
Kop zofpits niet als de Haagdis fen; de
Pooten korter: zy zyn byna of geheel
cngefchubd y en hebben den Huid, in

plaats van blykbaare Schubben, bezet
met Kliertjes, die fomtyds open zyn,
geevende een Lymerig, Vettig, Vogt
uit. Dit laatfte en de breede Vleezige

Tong, dient tot de voornaamile onder-
•fcheiding : want de meefte Haagdisfen
hebben een fmalle, dunne, aan *t end
gefpleetene Tong. Men zou hier kun-
nen byvoegen, dat zy de Voorpooten
vier- de Agterpooten vyf-vingerig heb-
ben ; doch dan zou de Gekko niet tot

de Salamanders betrokken kunnen
worden; gelyk fommigen doen: ter-

wyl dezelve doch den Kop gantsch
niet kort en redelyk fpits heeft. Ten
opzigt van de Staart komt de kortheid

en dikte meest in aanmerking; zynde
dezelve ook, gelyk het Lyf, onge-
fchubd, en dus niet geringd, gekranst

oï

(O Lacerta Salamandrina, ütf. p. i^o*
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of gerondzeld , gelyk in fommige
Haagdisfen; doorgaans aan 't end
ftomp, en dikwils, boven en onder,
overlangs , met een Vlies voorzien

,

dat dezelve als tweefnydend ms-akt. Zel-
den is zy langer dan het Lyf. Voorts
zyn de gaten van het Genoor en het
Trommelvlies, zo zigtbaar in de Haag-
disfen , in de Salamanders , die ook
geen Gehoorbeentjes hebben, naauw-
lyks te vinden of ontbreeken t'eene-

maal , ten minfle in de Water- Haag-»

disfen (m).

GedagteNatuur-onderzoeker, KLEIN,
merkt de Voortteeling als de weezent-
lykfte onderfcheiding aan, erkennen-
de geenen voor Salamanders , dan die
leevende Jongen werpen ; terwyl de
Haagdisfen , gelyk men weet , allen

Eijeren leggen. De zodanigen , die
in dit ftuk met dezelven overeenkwa-
men , hebbende den Kop en Tong
van gezegde Geftalte , zou hy brengen
tot de Salamander-Haagdisfen. Doch,
hoewel MAUPERTius, behalve de Eije-

ren , veele leevende Jongen in het Lig-
V 5 haam

(m") Volgens de Waarneeming van den Heer
GEOFFROY: zie mvne NatHurJjke tiijme L heel. VL
STUK, bladz. 112^
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haam van een Wyfjes- Salamander
vondt (n) , werdt door du fay een
waare Eijerlegging in de Water- Sala-

manders waargenomen , en hy gist

daar uit , dat zy wel in het Water Ei-
jerleffgende en op het Land Jongwer-
pende mogten zyn (o). Dewyl, nu,
veelen van Water- in Land- Dieren
veranderen , zo zou gedagte Voorttee-
ling geen Kenmerk zyn kunnen , tot

gnderfcheiding.

De Groote linnaeus betrekt, in

zyn Samenflel der Natuur, alle de
Tweeflagtige Dieren, die Fiervoetig

en Gejiaart zyn , zonder Schild of Wie»
ken, tot het Geflagt der haagdissen.
Zyn Wel Edele heeft zulks zekerlyk
gedaan , om de Geflagten der Hoofd-
deelen, in deezeKlasfe van Dieren, ee-

nigszins gelyk te maaken : want anders
zou men mogen vraagen , of niet de
Slangen zo wel in één of twee Geflag-

ten konden begreepen zyn , als de
Haagdisfen, in welk Geflagt grooter
verfchillendheden voorkomen, dan 'er

tusfchen de Ratelflangen , Slangen en
Adders zyn. De Haagdisfen worden,

door

Cn) Mem. de PAcsd. R, de Sciences ^ de 1727. p. 44.

(O^ Mitn, de PAiad. dc 1729. p. 199.
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door zyn Ed. , in Onderdeelingen ge-

bragt, naar dat de Staarten plat, ge-

ringd of gerondzeld , rond en korter

dan het Lighaam , of rond en langer

dan het Lighaam zyn. De Salaman-
ders waren Bevorens ook in deeze vier

Onderdeelingen betrokken , gelyk men
in het I, Deels VI. Stuk van myne Na^
tuurlyke Hijlorie kan zien : doch in de
laatfte Uitgaave van het Samenflel der

Natuur zyn dezelven in een Vyfde On-
derdeeling gebragt, wordende van al-

le de anderen onderfcheiden door vier*

vingerige Voorpooten en een ongefcbubd

Lighaam dat ongedekt is (p). Van dee-

ze telt zyn Ed, thans zes foorten, als

I. Lacertavulgarls, Gemeene Haagdis.

Deeze zou, volgens de Fauna SuecU
ca , de Vingers ongenageld hebben

,

aan de Voorpooten vier; het Lighaam
van boven blaauwachtig , met twee
bruine Ibreepen langs de Rug; doch
de aangehaalde Lacertus vulgaris van
RAt hadt aan alle de Pootcn vyf Vin-

ge-

("pS Palmis tetradactylis , Corpore alepidoto nu-
do. Sjs$, Hat. XU. p. 370.
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geren met kleine Nageltjes : zy trok

naar 't Roestkleurige en hy noemtze
the common Eft orSwiftf dat ae naam i$,

dien men in Engeland aan de Water-
Salamanders geeft: des ik geloof, dat

de gedagte van den Heer du fay, om-
ftreeks Parys menigvuldig, tot deeze
Soort behooren, en dat dezelve, over-

^ulks , de Gemeene Water- Salaman-
der zy , te meer, dewyl de Ridder
zegt; het Masker onthoudt zig onder
Water (q).

2. Lacerta Aquatica. Water Haagdis.

Deeze wordt door de rondheid der
Staart inzonderheid van de volgende
onderfcheiden , hebbende de Pooten
20 wel ongenageld als die, en de Voor-
poorten Viervingerig (r).

3. Lacerta PaluJIris, Moeras-Haagdis.

Deeze was te vooren de Agtfle
Soort, en is dus, door my, omftan-
dig, onder den naam van flater- Sala-

man»

(q) Zie mvne Nat. Hifiorie , als boven, bl. lóo, enz,

(O Dezelfde, bladü. lö^, enz.



DE SALAMANDERS ENZ. 31

J

tnandery befchreeven. Men vindtze in

de Moerasfen of ilaande Wateren van
Europa, alwaar zy de Visfchen kwaad
doet, moetende met Pekel uit de Yy-
vers verdreeven worden , gelyk de
voorgaande , zegt de Heer linnaeüs :

doch hoe dit in 't werk zou gaan,^ veij-

haalthyniet. ,^

4. Lacerta Pmctata. Geflippelde.

.•?d :'
:

Onder deeze benaaming komt thans
een Karolinirqhe ,voor , die de Rug en
Staart , .

pyerlangs , met witte ftippen
heeft , maakende dus de vyfenveertig-
fle Soort uit: maar de agtendertigfte

,

een Qostindifche, die geel geflreept is

met zwarte Stippen, voert den zelfden
bynaam (s).

5. Quadrilineata. Vierflrecpige.

Hier wordt een Noord- Amerikaan-
fche zo men meent , uit het Kabinet
van den Koning van Sweeden, t'huis

gebragt. Dezelve heeft de Staart rond
en wat langer dan de anderen; de Vin»

ge-

(s) Natuur/, Hifiorie, als boven, bl. 182.
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geren iets of wat genageld, het Lyf
met vier geelc Streepen.

'6, Lcic, Saïamandra. Salamander.

Deeze is de gewoone Duitfche, Fran-

fché , Italifche I.and- Salamander ,

zwart met geele vlakken , omftandig

door my onder dien naam befchree-

yen en ook afgebeeld (t).

De geleerde klein hadt bevoorens

de Salamanders van de Haagdisfen on-

derfcheiden, geevende drie Soorten van
echte Land- en drie van Water- Sala-

manders op. Wylen de Heer grono-
vius , zo door zyn Wel Ed. kundig-

heid in de Natuurlyke Hiftorie, als

door het befchryven der Gedierten van
zyn Kabinet beroemd, telde in het-

zelve, nu laatst, vyfSoorten (u). De
Gekko , naamelyïc, is thans by zyn
Wel Ed. de Eerfle : daar op volgen

twee Soorten van Inlandfche Water-
Salamanders, beiden de Voorpooten

vier-

(0 Natuur!. Wporie^ bladz. 143. PI. LT. fig. 5*

(u) Te weeten in Zoephyl. Gronoviani Fafcic. I. p.

12; zynde te vooren door zyn Wel Ed. in zyne

Hifi. Amphib. agter ZVri Mufaeum Ihthynlo^icum, maar

vierSoorcen van Salamanders Jiangecekead geweesc.
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TÏér- de Agterpooten vyf-Vingerig heb-
Ibende, en weinig verfchillende , dan
doordien d^ een de Staart tweefnydig,
de ander die byna rond heeft. Zyne
Vierde komt byna met de laatstgemel-
de overeen , en zou de Water- Sala^
mander van rOndeletius zyn , of mis-
fchien de eerlle foort van linnaeus, en
de gewoone Franfche en Engelfche

,

voorheen gemeld. De Vyfde en laat-

ile ; ' 'er thans bygevoegd , welke zyn
Wel Ed. naderhand zal bekomen heb-
ben, is de Düitfche Salamander, dien
men voor een Land- Salamander er-
kent, zynde, als gemeld is, zwart met
geele Vlakken.

• De vier laatfle Soorten komen in 't

getal der Vingeren van de Voorpóo-
ten, ('t welk een voornaam Kenmerk
is,) overeen; doch de Gekko verfchilc
niet alleen door de Vyfvingerigheid
derzelven, maar ook in veele andere
opzigten , van de Salamanders. De
vermaarde klein heeft niet gedagt om
dat Dier, hoewel by bontius voor den
Jndifchen^ en by seba voor den waaren
•Salamander geboekt, onder dezelven
te plaatfen. Ik vind ook niet, dat het-
zelve aan de Kenmerken, door gedag-

ten
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ten Heer opgegeven, voldoet. De Sa-
lamander, zegt zyn Ed. , heeft een
Fiervoetif^ geftaart Ligbaam. Dit is al-

len Haagdisfen gemeen en onderfcheidt

niets. JDe Staart is Kegelvormig of twee»

fnydende en niet Ringswyze gekranst. On-
der de Ceylonfe Gekkoos vindt men,
gelyk ik 'er een heb , by seba afge-

beeld, die de Staart wel degelyk
Ringswyze gekranst heeft. Sommige
Soorten hebben geene, doch anderen kleine

Schubben f zegt zyn Ed. Dit zou den
Gekko van de Salamanders afzonderen.

De Tong is breed en onverdeeld, dit zou
byna de eenigfte overeenkomst zyn:
maar het zelfde heeft ook plaats in de
Salamander- Haagdisfen van klein ,

welken zyn Ed. hier toe betrekt, daar

niettemin dezelven , volgens dien Au-
j

theur, "alleen ten opzigte van den Kop
|

5, en de Tong naar de Salamanders ge-
;

3, lyken , verfchillende van dezelven

5, door 't Lyf, de Pooten en den
3, Staart, welke even als in de Haag-

je disfen zyn ; leggende ook weezent-

„ lyke E ijeren" (v).

Ik oordeel, in de eerfte plaats, dafi

de

(t) klein ^adrup» Dispoftie &c. Lipf. 1751. p. lop.
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de Gekko van de Salamanders behoort

afgezonderd te blyven: te meer, alzo

*er weezentlyke Soorten zyn, die in 't

hoofdzaakelyke met elkander overeen-

komen , en dus één zelfden Geflagt-

naam verdienen. Ik heb 'er ten min-

fte vier , waar van ik ha 't opgecveii

der Kenmerken zal fpreeken.

De GEKKO heeft

.u Het Zy/ platachtig of merkelyk broe-

der dan hoog, met kleine Schubbetjes

bekleed.
Den Kop breed en driehoekig , met

een dunnen Hals, loopende in een
ftompe punt uit, met zeer grooteOo-
gen. z^'^^ 'it>ï/r'o

De Trommelvliezen of Gehoorgaten
zyn ruim zo veel , als in de Haagdis^,

fen, zigtbaar. .3'J'i

> De Leg of het Aarsgat is een ovéi^;

4warfe Spleet.

De Pooten zyn kort, hebbende aan

de Vingers rondacbtige Kwabben, die

naar Voetzooien gelyken.

't Getal der Vingeren is vyf aan alle

de Pooten. ••t^niciT-i f^ïcu^no ..-•',•' v
',j.. a

lï^, j}E&Liió\ii X - Hie|
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Hier volgen de gedagte Soorten.

: I. Gekko Berlatus. Gepaarldè (w).

*j Dee^e is de gewoone Ceylonfibe Gek-
ko^ tot welke allede Afbeeldingen van
/Tab. io8, in 't Eerfte Deel der Kabi-
netten van SEBA, behoorcn. Hy is Ge-
fchubd en Wrattig als gepaarld, zoda-
nig dat die Wratten, met kleinere om-
ringd , fomtyds eene Bloemgelyken-
"ée- Tekening , Of de Huid inaaken.

koorts heeft hy de Staart Kegelvor-
mig of Spilrondachtig , nagenoeg van
ian^te als bet Lyf, of wat korter. " ik

gaf de Afbeelding van zodanig eenen,
uit .dat Kabinet ontleend , met eene
ongeringde Staart (x).' Hier omtrent
heeft het niééste verfchil tusfchen de-

^Zfilven .plaats ,. als uit de gemelde Af-
beeldingen blykt. In het eene der
'Voorwerpen, die ik thans daarvan be«

2it, is de Staart, van 't Lighaam a£,

een weinig, in het andere bynaten en-

de tpe geringd eu met Paarltjes als hét

(w') GETCKo' Corpore Squamato Sf Vi^xu^ofcyy
Cauda tereti, Digitis Unguiculatis.

(X Zie myne Naf. m/lorie l. deels VI. STUff,

imtjjli F'S. ö. en de bQithryyins, bl8aa!.-.l52. eiz.
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Lyf bezet. De Vingers, vyf aan alle

de Pooten, zyn genageld.

2. Gekko Rapicauda, Knolftaart (y).

Deeze H^estindifche Gekko verfchilt

zeer van de voorgaande , en komt na-

der aan de Egyptifche , zo als dezelve
door den Sweedfchen Heer hassel-
QUiST befchreeven wordt (z). Hy is

zo wit niet als de anderen, en heeft de
Huid, die uit kleine Paarltjes als egaal

is famengeweven, met bruine Vlakken
gefprenkeld; zo dat dezelve zig effen

vertoont , met kleine glimmende Puk-
keltjes. De Gehoorgaten zyn zeer
groot. De Voetzooien hebben, van
onderen, een Groefje, dat de Kams-
wyze Plaatjes van elkander fcheidt, en
zyn naauwlyks genageld. Maar de
Staart, daar gedagte Heer geen gewag
van maakt, is het allerbyzonderfte irt

dit Schepzel. Zou dezelve ook aldaar,

gelyk in deeze Westindifche, 'er ligt

afgaan , als wanneer flegts een Kegel-
achtig Stompje aan de Stuit overblyft.

' X2 < . . Ift:

(y"* GïTCKo Corpore Squamato laevi, Cauda tur-

binatê, iii?itis TTnuicls.

(_z) Zie myneN«;, Hijlorie, als boven, bh4z, 155*
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Ik heb, wegens de zeldzaamheid van
dit Voorwerp, waar van ik nog geene
Afbeelding had gezien , hetzelve naar
het myne, volkomen in de Natuurlyke
grootte en geftalte getekend, hier in

Fig. I, op de nevensgaande Plaat, me-
degedeeld : waar door men die zonder-
linge gedaante van de Staart befchou-
wen kan. Dezelve is Tolachtig, of liever

gelykende naar een Knolletje of Raap
en zit zeer knobbelig aan het agterend
van 't Lighaam , zynde met een veel
fyner gepukkelde Huid bedekt en ee-

nigermaate rimpelig als overdwars ge-
ringd. Ik hebze van dien aart gezien,
met veel langer en dunner Staart.

3. Gekko Aculeatüs. Doornflaart (a).

Deeze Soort, van weinig minder
grootte dan de voorgaanden, heeft het
Lyf effen, en de Huid met zeer kleine
paarltjes , als flippen , digt aan elkan-
der , gepointilleerd. De kleur is uit

den geelen groenachtig. De Kop en
Pooten zyn als in de anderen, maar
de Vingers, van onderen zeer bruine

Voet-

Ca) GEKKO Corporelaevl punctato, Caudaannu-
lato-acuIeatS.
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Voetzooien hebbende, blykbaar gena-

geld, met kromme Klaauwtjes. De
Staart maakt hier, wederom, de voor-

naamfte byzonderheid uit. Dezelve is

Aschgraauwvan kleur, met veel groo*

ter Paarlachtige Schubben, en plat van
onderen. Voorts is dezelve , van de
Stuit af, tot byna de helft der langte

,

in Ringen verdeeld , die ieder op de
kant, wederzyds, een fpits Puntje , en
tusfchen dezelven vier grootere Paarl-

tjes hebben. Dus fchynt dit Voorwerp
veel naar Fig. 6 , van seba , op de
meergemelde Plaat , te gelyken , en
zal derhalven waarfchynlyk van Oost-
indifche afkomst zyn. Ik heb een klein-

tje, dat byna geheel en vry digt, in

plaats van Paarltjes, bezet is met punt-

jes als Diamanten,

4. Gekko Vittatus. Gefnoerde (b).

Deeze, waarvan de Afbeelding, ins-

gelyks uit myne Verzameling, in Fi^,

2. hier nevens gaat, is , behalve de lang-

te en dunte van de Staart, inzonder-

heid aanmerkelyk, wegens een witte

X 3 llreep,

fb) GEKKO Corporc laevi , Vitt^ albd dicliotoma
notato.
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Streep, welke, over de geheele Ru^
loopende, zig in de Nek Gaffelswyze
verdeelt , en tot aan de Oogen uit-

flrekt. Ook is de Staart wit geban-
deerd en bruiner dan het Lighaam , 't

welk uit den geelen ziet. Van derge-
lyke geftalte heb ik 'er zonder witte

rtreep. De afkomst is zekerlyk uit de
Indien.

De SALAMANDER heeft

Het Zy/rondachtig en fomtyds hoo-
ger dan breed , met een taaije onge-
ichubde Huid.
Den Kop fmal, ftomp en van vooren

rond , byna zonder Hals ; de Oogen
klein.

De Trommelvliezen of Gehoorgaten
zyn naauwlyks of geheel niet zigtbaar.

De Leg of het Aarsgat is een Spleet
overlangs.

De Pooten zyn kort en dik, met een-
voudige Vingers, dikwils ongenageld,

't Getal der Fingeren aan de Voor-
pooten is vier, aan de Agterpooten'
v>^f.

Van deeze bezit ik de vyf volgende
Soorten,

j. Sa»
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I. Sakmandra Terrestris, Land-
,

Salamander (c).

Dit is de gewoone Duitfcbe Sala-

mander , van my omftandig befchree-

ven en in Afbeelding gebragt (d). Men
vindtze altoos zwart en geel bont

,

doch fomtyds heeft het Geel zodanig
de overhand, dat men ze geel kan
noemen met zwarte Vlakken. Dit

maaktze tot fierlyke Voorwerpen. Het
zyn deeze, waar van de Heer klein,
Sekretaris der Stad Dantzig , de Ou-
den met veertien Jongen kreeg , die

aan zyn Ed. van Quediinburg gezon-
den waren : zynde door het Wyfje

,

na dat het gevangen was, onder weg
geworpen. Hy noemtze den echten Sa'

lamander van Quediinburg (e). De Oost*
jndifche , met hoog Oranje-Vlakken ,

daar zyn Ed. gev/ag van maakt, fchynt
van deeze weinig te verfchillen.

^*

X 4 2. Sa*

(c) SALAMANDRA. L. Caiida tereti brevi, Digitis
muticis, Corpore porofo nudo. linn'.

f-d) Natuurlyke Hifior/e, I. DLIiLS VI. STUïC, blp.dz,

143, enz. PI. LI. F/g. 5,



328 M. «OÜTTUYN OVER

ö, Salamandra Aquatka. Water-
Salamander (f).

De diiisterheden, omtrent de PVa^

ier-Salamandefs i zyn door den Heer
LiNNAEUS, in zyne Twaalfde uitgaave

van het Samenftel derNatuur, weinig op-
gehelderd. De mynenkomen zeer naa
overeen met dat Voorwerp, 't welk by
SEBA is afgebeeld onder den naam van
Klein Ceylonjch Water-Salamandertje (g),
en 't gene de Ridder tot de Soort van
Water -Haagdiffen betrokken hadt

,

die een rondachtige Staart hebben;
daar nogthans de breede, wederzyds
gevinde Staart, in dat Ceylonfche zo
blykbaar is. De mynen zyn roodach-
tig geel met ronde zwarte Vlakken,
over 't geheel, eenigszins regelmaatig
getekend, en hebben langs de Rug
een zeer fmal opftaand Kammetje,
dat eenigermaate gehakkeld is. De
langte is geen drie Duim, en dus klei-

ner dan der gewoone Europifche Wa*
ter-Salamanderen , die doorgaans ge-
heel zwartachrig zyn» Onder deFran-

fchen

(f) SALAMANDRA, L. CaudS ancipiti mediocri,
Pedibus muticis fisfis, Palmis tetradactylis, linn.

(g) Kahinei II. DB£L, Pt. XII. Fig* 7.
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Ichen evenwel komen ook kleine, die

geelachtig zyn of bruin, met roEidc

zwarte Vlakken , voor (h). i-''-''^.

3. Salamandra japonica» Japanfe (i).-
'^

Deezen, in Fig, 3 naar 't Voorwerp
afgebeeld, heb ik, benevens verfchei-

de Visfchen en Infekten, door den
Heer Doctor thunberg in Japan ver-
zameld, uitbyzondere gunste van den
Wel Edelen Geflrengen Heer rader-
MACHER , Extraordinair Raad van Ne-
derlandfch Indie, van Batavia ontvan-
gen. Het Dier verfchilt van beide de
voorgaanden in verfcheide opzigten.
Over 't geheel zweemt de geftaite meer
naar de Water- dan naar de Land-Sa-
lamanders, inzonderheid wegens de
langte van de Staart, die ook aan 't

end van rond eenigszins platachtig
wordt; doch het heeft daar aan, of
aan 't Lyf, in 't geheel geen Vin of
eenig Zwemtuig. De Kop heeft klei-

ne Oogjes, die in groote, ruuwe,
X 5 don-

(h) Mem, dt VAcad. R. Je$ Sciences ^ de I729, p. 192,
(i) SALAMANDRA Caudè tcrcti long^, Diguis

ünguiculatis, Dorfo vittato.
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donkere Oogleden ftaan. De kleur is

loodyerwig blaauw , aan den Buik
geel, en daar loopt eene vuil geelach-

tige breede fïreep van den Kop, over
de geheele Rug, de Staart ten einde

uit. Maar de voornaamfte byzonder-
heid is, dat de Vingers der Pooten,
het gewoone getal, aan de enden met
kleine zwarte Nageltjes zyn gewapend,
't welk ik nog in geen andere Salaman-
der waargenomen heb.

4, Saïamandra jlmericana.

Westindifche (k).r':'-r

Van deeze heb ik , welke byna vol-

maakt overeenkomen met de Jmeri-
kaanfche Haagdis van seba, inzynEer-
fte Deel , op Plaat LXXXIX. %. 4 , 5

,

afgebeeld, welke door den Heer lin-

NAEUS betrokken wordt tot zyne Der-
de Soort, van de genen, wier Voorpoo-
ten Viervingerig zyn, onder den naam
van Moeras'Haagdis, Ik heb, op die

Soort, de befchryving der Water-Sa-
kmanderen, als ook de gedagte Af-

beel-

(k") SALAMANDRA CaudA I.anceolatd irediocri,

Pedibus muticis, Abdomine macuiato.
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beelding, medegedeeld (1). 't Is wel
waar , dat zyn Ed. , zo wel als de Heer

.^^GRONOVius, aan deeze Soort een Lan*
^^etvormige of tweefnydende Staart

toefchryven; zeggende de laatfte , dat

de Staart van boven eene fcherpte

heeft; doch hier van is in de gedagte
Afbeelding .veel minder blyk, dan in

het Ceylonfe Water Haagd.isje voorge^

meld. De aangehaalde van petiver
hadt een zaagtandig Vliesje op de Rug
uitfteekende : in die van gronovius
was zelfs de Rug met een Groefje
overlangs , van den Kop tot aan 't be-

gin van de Staart, ray zegt, dat de
Staart famengedrukt is en fpits uit-

loopt (m). Ik zal hier de mynen van
deeze Soort befchryven.

De langte van den eenen is ruim
vier Duimen, met Kop en Staart. De
Hals is weinig dunner dan de Kop, die

van voeren rond loopt, met een wy-
den Smoel. De Huid is overal digt

gepukkeld, van boven donker blaauw-
achtig ; aan den Buik geel met zwarte

Vlak.

(1) NatuurlykeWftorie, als boven, b?adz. 10 r, en 7,

PI. LL Ftg. 3.

(m) Cauda compresfa est et in acumen dcfmit.
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Vlakken, en overdwars geflriemd; op
de Zyden de Pukkeltjes geelachtig

wit. De Pooten zyn ook van buiten

blaauwachtig , aan de binnenzyde geel.

De Staart heeft van onderen eene geel-

achtige naad. Van den Kop afloopt,

langs het midden van de Rug , een ge-

karteld Zoompje tot aan 't end van de

Staart, die, zo wel als 't Lyf, meer
hoogte dan breedte heeft, en langs

hoe platter wordt naar de punt; maar
de Kop is breeder dan hoog. Aan 't

end is de Staart eenigszins tweefnydig.

De Leg of 't Aarsgat is een overlangfe

Ipleet. Voorts voldoet hy aan de ge-

dagte Kenmerken.
De andere is wel vyf Duimen lang

en komt in alle opzigten byna met de
cerfte overeen, dan de kleur is blee-

ker , zo wel op de Rug als aan den
Buik, waar de Vlakken veel grooter

zyn. Langs deRug heeft hy , in jplaats

van het opftaande Zoompje, een fleufje

of geutje, tot aan het begin der Staart,

alwaar een naad aanvang neemt, die

een weinig verheven is, bleek geel-

achtig, tot aan het end uitloopende.

De ètaart is hier ook zo lang als 't

Lighaam. Het geel aan den Buik loopt
van
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van onderen tot aan het Staart-end,

gelyk in de andere, en is niet afgebro-

ken by de gedagte Aarsfpleet ofLeg,i

"v/elke zig in deeze niet ais een enkele;

fpleet, maar met dubbelde Franje aan

ieder zyde , en dus als een Vulva ver-:

toont: zo dat men deeze voor het

Wyfje zou kunnen houden.

5, Salamandra Cristata, Gekam?
de Salamander (n)

^ 1

" •->

Dit Schepzel heb ik onlangs beko^
men, en weet niet dat hetzelve , zo min
als de anderen van deeze Plaat, ergens,

afgebeeld zy. Men vindt by seba, in

zyn Eerfte Deel , Plaat XIV., Fig. 2, 3 ,

wel een Gekamde Salamander , van de
Kaap, vertoond, maar dezelve ver-

fchilt van den mynen aanmerkclyk,
gelyk uit deszelfs Afbeelding, mFig.
4, blykt. Hy heefthetLighaam, met
Kop en Staart , by de vyf duimen lang;

het is , in 't midden , ruim een half

duim breed en drie kwartier duims
hoog. De grondkleur van de Huid is

bruin roodachtig, met loodkleurige

Vlak-ï

(n) SALAMANDRA CaudS LanceolatS brevi Piii-'-

nata, Pedibu:» muUcis, Dorfo Cristato.
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Vlakken ; docfi aan den Buik is hy
feelachtig met blaauwgefchakeerd, en
ier vertoont hy zig veel donkerer dan

de voorgemelden. De Kop van dit

Dier is zeer ftomp en dik , zo plat niet

als in dezelven, maar heeft ook een
breeden Smoel: de Pooten zyn kort

en dik, met ongenagelde Vingeren,
vier aan de voor- , vyf aan de agter-

Pooten, gelyk in alle de Salamanders.
De Staart heeft, zo boven als onder,
een breed VÜes, als een Vin, dat 'er

volkomen een Zwemftaart van maakt,
aan 't end puntig. Voorts komt des-

zelfs aanzienlyke Kam in aanmerking

,

die in 't midden meer dan een half

duim hoogte heeft. Op den Kop vindt

men daar van reeds een gedeelte, 't

welk, zekerlyk tot de buiging, van het
overige geheel is afgefcheiden. Ver-
der loopt die Kam, van 't begin der

Rugge, al voort tot by de Staart ^

üynde aan de bovenkant zeer hakkelig

ingefneeden , tot aan het begin van
de Staart, wier Vues byna gelyk van
Hand is, doch even zo dun en Vliezig

als deeze Kam , en tegen 't licht

byna.' doorfchynende , vaal zwart van

Meur.
VoQr
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. Voor 't overige voldoet dit Dier,. z6
door de kleinte zyner Oogen , als door*'

het getal der Vingeren , die ftompi tti

ongenageld zyn , volflrekt aan de óp^
gegevene kenmerken der Salamand!©^
ren. Wil men 't zelve voor leen Mad^
ker der voorgaanden houden endén^
ken, dat het door verandering .dai^

toe overgaa: ik heb 'er niets tegen.
Ten miniten blykt, dat dit Schepzel
volkomen tot zwemmen bekwaam- is^

en daarom is 't niet onwaarfchynlyk,
dat het zyne woonplaats in 't water
hebbe ; zo wel als de Water-Salaman-
ders, voorgemeld, die, volgens fom-
migen, Landdieren woi-den. ^' ^

- Dus héb' ik' vMdaaft ^k^^t* feéné §^
deelte van den tytd van dir Vertoog^
Wat het v^rfchil deï- SalkmindbrêW-
van de Haagdisfen aangaat, behoeveji
wy niefc ZOO' zeer te létüeïl'Op dc'^^>
inerking;van 4en . beroemden.' kl3EI.sJ.

dat dit verfchil niet all'eèn in: de lee-

lykheid van geftalte en traagheid , maar
ook in de kortheid van den Kop, de
dikte en breedte van Buik en Staart;
de kortheid der Vingeren en Tong en
"— '-^ der-
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derzelver dikte beftaa (o) , als wel 'op

het getal der Vingeren, Want, on-

danks alle die andere kentekenen, is

het hebben van vier of vyf Vingers
aan de Voorpooten , te groot een on-
derfcheid, om te denken, dat zy de
Maskers der gewoone Haagdisfeii zou-
den kunnen zyn,

i Co) Nart Lacertae non funt , a quibuS &é.
^adrup, p. III.

VERKLAARING van de PLAAT.

^g, I. Vertoont den TP'estindifchen Gekko met
de Knolftaart, bladz, 323. j^. ^j^

tig, 2. Beeldt af den Gefnoerden Gekko ^ bladz.

325. .-,.>-.„,.;.
r^'^.'y'Kj,.'. .

i ..(ciij;;fcj>-»,-i . - •

JFig. 3. Den Japanfen Salamander, bladz. 329.;

ftg, 4. Den Gekamden Salamander 9 bladz,

333» befchreeven.

\
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ommige Metaalen worden in het
Aardryk zodanig gevonden , dat zy'

kenbaar en gebruikbaar, dat is volko-
'

men gegroeid zyn: . 't welk men in 't

Hoogduitsch uitdrukt met het woord
gediegen. Dus fpreekt men> van gé-_

deegen ;Goud, Zilver , Koper ; Be-'

tekenende Metaalen in die ftaat; dat

een enkele fmelting-dezclven bek^waatn-

maakt tot het gebruik'.' In ^t Latyn-

wordt 'zulks .èiangeduidi door het woord
natlvum ; als of men zeide natuurlyk gf-
gróeid voljlagen Goud of Zilver; dat is
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Op zulk. ten v^ze, dat het niet door
Konst van andere Stoffen , waar mede
het ver-Ertst is , gefcheiden en dus uit

de Erts gehaald moet worden. Eeni-
gen fpreeken oolj: nog van een Ver*
momd Metaal (Larvatum) , wanneer het
flegts Yoorkomfc onder een andere ge-
daante , en dit noemen zy eene tus-

fchenfoort. Ik heb elders de beteke-
nis van die verfchillende benaamingen
iangeweezen (a).

Alle Hoofd- Metaalen komen niet,

in aanmerkelyke veelheid , dus gedee-

gen voor. Drie kan men flegts daar
toe betrekken, naamelyk Goud f ZiU
ver en Kwikzilver, Van het Koper is

men ook wel verzekerd, doch dat be-
hoort nog onder de zeldzaamheden

,

en fömmigen willen, dat het dus maar
toevallig gebooren zy. Dat 'er gedee-
gen Lood^ Tzer enTin, voorkome, is

niet zo ontegenzeggelyk beweezen.
Hote zeer de Ertfcn, inzonderheid die

men Roodglans noemt, naar Lood ge-
lyken, moeten zy nogthans doorRoos-
ting eerst gezuiverd worden, eer men
2e kan fmeiten ten gebruike. Natuur-

lyk

C^) NêtMurljks Hifiorie IIL DEELS I. ST&tC, tA, >|«



lykYzer, datfmeedbaaris, ofvan den
Zeilfteen aangetrokken wordt, is,

doch zeer zeldzaam, gevonden. De
groote Mineralogist, wallerius, be-

trekt daar toe de Yzer-Dobbelfteentjes

uit Afrika, aan de Rivier van Senegal,

alwaar de Negers Vaten van hetzelve

bereiden zouden, tot hun gebruik; als

ook zekere geelachtige Yzer- Korrel-

tjes, by Eibenftock in Saxen en elders

voorkomende (b). Myne Teerlingjes,

genaamd Yzer- Kwadraatfteenen , zc^

van Osnabrugge , als van de Kaap en
uit China, voldoen niet aan de proef^

zo min als de Yzerboontjes van SchaN
haufen of van de Kaap. Ik heb wel
zogenaamd gedeegen Tzer, uit Noor-
wegen, als ook in Kwarts uit het

Swartsburgfe , doch ben niet verze»

kerd, dat het weezentlyk zodanig zy^
dan door *t uiterlyk aanzien. Evenwei
bezit ik kleine Yzör-Kryftalletjes in een-

Talkachtig Gefteente , die , daar uit

genomen , van den Zeilfteen aange-

trokken worden: maar dan zouden al-'

\t deeltjes, welken men daar mede
Y 2 uit

0>) Spt, Min, Vicnn. 1778. Tom. II. p. 933.
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\ii:t 4e Metaalzanden fchift, ged-eegen
yzer moeten zyn. --• '• \

f:(Aangaande het tin meende men ,

oniang5 , tot meex zekerheid te zyn,

gekomen. In 't Jaar 1765 was in de
Engelfche Provincie van Cornwall, in

't midden van een Veld van Tin-Erts,:

naby het Vlek St. Austle, vyf voeten;

onder de Oppervlakte van een Moeras-
fige Hey , eene Klomp ofKoek gevon-
den , omtrent zes Ponden zwaar. Dee-
^e. Klomp breekende , bevondt men
dezelve te beilaan uit twee Rokken of
Ómkorftingen , en in' 't midden een.

Kern > of middelzelfflandigheid , van
Kwarts, doörmengd met het zuiverlle

Imeedbaare Tin.\ Naderhand werdtin
een Stroomwerk,. by Granpont, een
andere Klomp gevonden , tusfchen elf.

en twaalf Ponden zwaar, daar het ge»

deegén Ttn^ tusfchen de buitenfte Kor-.
Qen , niet by Korreltjes of Blaadjes ,
gely je in de voo^rgaande , maar geheel

masjiefi «n op fqmmige plaatfen meer
dan een Duim dik, zig vertoonde. De
Korst, daar omheen zittende, fcheeii.

een Kwartsachtig Gefteente te zyn.

De Erts, op de gewoone manier fyn

geklopt of vergruisd, en met Water
. .^ .

ge:
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gewasfchen zynde , verminderde in

veelheid niet. Men bevondt het Me-
taal ,

gefmolten zynde , volkomen
fmeedbaar, en verder de eigenfchap-

pen te hebben van zuiver Tin (c).

Dit was de reden , dat de Sweedfche
Heer quist, uit Londen, den4Fe-
bruary des Jaars 1766, aan de Koning-

lyk Sweedfche Akademie der Wee-
tenfchappen fchreef: "dat men on-

„ langs in Cornwall gedeegen Tin ge-

„ vonden hadt, in eene Klomp, uic

„ een Korst van Zwitter beftaande ,

„ met een Kern van Droezige Kwarts
en een weinig heldere Spaath, waar
van hy een klein brokje hadt beko-
men" (d). De Heer wallerius

gebruikt dit Berigt, onder anderen,
tot een bewys der beftaanlykheid van
het gedeegen Tin ; doch de Heer brun-
NiCH, die het Werk van den kundi-

gen CRONSTEDT met Aantekeningen
heeft verrykt , het overige van deeze
ftoffe te Truro in Cornwall onderzoe-
kende, bevondt met een gloeijend

yzer aanftonds, dat die zogenaamde
Kwarts of Spaathkryftallen een zui-

Y 3 ver

Cc") mirfa«f.Vo\.h\\Soï the Year ly^ö, p. 35I

(,d) Siockk^ AlfhanJlan^en "Jon i;66. p. 257.

9f
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ver Krystallyn Rottekruid waren. De
^dagte Zwitter-Korst hieldt in het

Ccntner vyfentagtig Pond Tin , en gaf
aan de Kroes of Tegel een Sneeuw-
witte kleur. Deeze Waarneeming
deelde hy aan den Heer da costa
mede , die daar op zynen misflag her-

riep (e) ; doch niettemin zig verbeeld-

de, dat de weezentlykheid van het

§
edeegen Tin, indieStoffe, daardoor
eveftigd werde. Anderen evenwel

twyfelen daar grootelyks aan en den-

ken, dat 'er gefmolten Tin, by toe-

val, in den grond zy geraakt (f), en
de overige bewyzen van den Heer
"WALLERius fchynen niet van grooter

kragt te zyn (g).

De Tin-Ertfen komen niet zo me-
nigvuldig op den Aardkloot voor, als

die der andere Metaalen. Menvindtze
onder de gedaante van Krystallen,

die dan taamelyk groot zyn en ge-

jneenlyk zwart van kleur, of zeer

klein

Ce) Phil. Tranf. Utf. p3g. 306.

Cfj Vid. ERUNM. Annot. in cronst. Mlnnal,

Koppenh. and Leipz. 1770, pag. 199. Item hill,

fo^U. pag. 389. ., , , w
Cg) Immers aan het gedeegen Tin van MalaKK»

|n geel Geftcente , door hem ex Muf, Rkkteria*»
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klein en Klompswyze famengevoegd,
onder den naam van Zwitter, terwyl

de eerden Graupen heeten. Dus
breekt het Laagswyze in de Geberg-
ten, doch het komt ook voor in Ge-
fleente, dat men dan Tin/leen noemt,
of in Spaath. In alle deezen is het

niet ver-Ertst of gemineralizeerd, ge-

lykerwys Koper, Yzer, Lood: maar
als een Metallyne^ Kalkacbtige Aarde ^

doorgaans met Steenachtige, Zwave-
lige en Arsenikaale Stoffen vermengd,
zegt Doctor scopoli. Om het daar

van te zuiveren, wordt eerft de Erts

met Mokers aan ftukken geflagen, en
het vreemde zo veel mogelyk daar

uit gezogt: dan roost menze metVuur,
en, na dat zy, door (lampen of maa-
ien, geheel fyn gemaakt is, wordt zy
uitgewasfchen : vervolgens, na dat het

Yzer met een Zeilfteen daar uit ge*

fchift is , met Houtskolen daar onder
gemengd, gefmolten en tot Blokken
gegooten. *

Zodanig gefchiedt de bereiding

der Tin-Ertfen in Saxen en Bohème;
als ook in 't Engelfch Graaffchap
Cornwall ; welke byna de eenigfte Lan-
den zyn, die in Europa een aanmerke-

Y 4 ly-
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.
iyke veelheid van dit Metaal uideve-

^rei?/- Naar de hoedanigheid der Tin-
, Ertfen, is nogthans een groot verfchil

An deezen. Men heeft 'er , zelfs in

'Bohème , die zo zuiver zyn, dat zy

^
niet behoeven uitgebrand of door
Roosting gezuiverd te. worden van
Rottekruid of Zwavel Een enkele
fynftamping en uitwasfching is tot der-

zelver • fcheidinge genoeg, even als

zulks met de Tinzanden gefchiedt in

,
de Seifenwerken van Saxen en de Stroom-
werken van .Cornwall ; alwaar men

,

door enkele wasfchinge, de Tinfteen-
<tjes of Kryftalletjes bekomt, die met
•Jhet zand door Beeken en Rivieren van
de Bergen afgefpoeld zyn. In Euro-
•pa , echter , zyn dit de voornaamfte
•Tinwerken niet, maar wel in Oost-
indie , ten minfte op de Eilanden
omftreeks Java: van waar my, door
den WelEd. Geftrengen Heer , Mr.
j. c. M. RADERMACHER , Extraordinair
Raad van Nederlands Indie, de vol*

gende, zeer gunftig, toegezonden zyn;
die ik de Eer heb thans ons Geëerde
Genootfchap aan te bieden: als

A.



A. Tm-Eris van Sumatra, .11

, . Deeze, afkomftig van den Berg Son-
Igipato , gelegen eenDagi^eizensNoord-
waards boven Songitrap, is drie Co-

Ibito^s diep gegraven. Het zyn meest
Tinfleentjes , van meer of minder
grootte, doormengd- met Korreltjes

.van Kwarts-Zand en andere Steentjes,

die 'er zekerlyk door Wasfching uitge-

fchift zullen moeten worden, eer men
! ze fmelt. Maar het aanmerkelykfte in

deeze ftoffe, die my voor ruuwe Tin^

Erts gezonden is, zyn verfcheide Kor-
reltjes oï'Br:6k]QS gedeegen Tin; 't welk
blykt uit de Kleur , en dat zy het Ha-
meren kunnen verdraagen. De ove-

rige Tinfteentjes fpringen aan gruis,

als men 'er met den Hamer op flaat.

Ik heb 'er maar weinig van, en geef het
zo als ik het bekomen Heb. Ook le-

vert deeze Berg, de eenigfte in die

Landftreek , volgens het fchryven vaii

gezegden Wel-Ed. Geftrengen Heer,
maar weinig op. Het zou my niet

vreemd voorkomen , al ware dezelve
aan de Westkust van dat Eiland , en
mooglyk by het Hollaudfch Kantoor
te Padai?g, gelegen. ^

Y 5 B.
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B. Gezuiverd Tin van Sumatra,

*'"'• Onder dien naam heb ik van zyn
Ed., daar by, benevens een monfter
van den Grond boven op dien Berg,
een Klomp hekomen , waar van de Eer
lieb een Stukje te zenden. Dit fchync

^eer goed en zuiver Tin te zyn , als uit

'ée kleur en kraaking onder 't buigen
t>lykt. Het zal zekerlyk uit de gezui-

-verde Erts van dien Berg, zo even
gemeld , zyn gefmolten , en dit zal

"roen door die benaaming willen aan-

duiden.

C. Tinzand van Pakmbang,

Uit de nabuurfchap van deeze Stad,

die op de Oostzyde van Sumatra , ee-

nige Mylen inwaards, aan een Rivier

legt, is dit Tin-Zand aikomftig. Het
zelve is zeer fyn en zwart, met veele

glinilerende deeltjes. De Zeilfleen

trekt daar uit weinig of niets aan. De
deeltjes zyn meeft hoekig en Granaat-

achtig. Zeer weinige Kwarts-Zandi-

ge korreltjeskomen 'er in voor. Ikheb
van
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van dit en andere Tin-Zanden, dderarg

omftandig gefproken (h)^

D. Tinfteentjes van Palambang.

Dit zyn hoekige Steentjes , van
grootte ongevaar als Erwten en klei»

ner. Zyziengrysachtig, enzyn, hief

en daar , een weinig begroeid met
Yzer-Oker. Met een Hamer vergrui-

zen 20 veelen, als ik het aan gepro-

beerd heb , en daar onder fchynt geen
volkomen gegroeid Tin voor te ko
men.

E. Tmjleentjes van Banka*

Dit Eiland, klein by dat van Suma-
tra te vergelyken, legt aan deszeifs

Ooftzyde , tegen over de Rivier van
Palambang, Noordwaards van Bata-

via. Hier werdtin 't Jaar 1710, 20 ik

aangetekend vind , by gelegenheid dat

'er een Dorp verbrandde , eerft Tin
ontdekt. De Tinfteentjes , van daar,

komen zeer naby met die van Palam-
bang

Cfa) üatuurh Hiprie, UI, D. II. STüK, Wadz,

477.
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fcan^ overeen. ^ Ook vallen zy eenigs-

zins Okerig , gelyk dit door aen Heer
LiNNAEüs van de Tin-Erts van dat Ei-

land, welke Kapitein ekeberg mede
gebragt hadt, met een kort woord ge-

trïdd wordt. Ën zoude die Erts, vol-

genfe zyn Ed.> zeer ryk zyn (i).

ti.jid ,( :s. .-.^ ,^.;
-^

3pm hhWi' Tin^nd van Banka.
-iu''-'"jv -

'' '

<^'Dit vêrfGhilt van dat van Palambang
Veel inRlèür, d.oordien'ermeerZand-
koirreitjes onder gemengd zyn. Het
is graauwer en minder glinfterende.

Evenwel komen 'er geen i zerdeeltjes

van eenig belang in voor.

G. Gezuiverd Tinzand,

; 'Van het zelfde Eiland is dit afkom-
ftig j hebbende veel grooter Korreltjes

en zig zwart^chtig vertoonende. Op
't Oog vind ik 'er geen Smeedbaar Tin
onder, doch twySl niet, of het komt
zeer naby aan den aart van gedeegen

iTin ; alzo het 'er, door eene eenvou-
;

;;,. di-

to Ex Infula Banca, cum Ocbra. Ferri ditisfi-

mum attulit C^ic. Ekeberg, Spt. Nat» XII. Tom«
III, p. 131,
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dige.fmclting niet Houtskoïeö,' ;Van ge^..

maakt wordt. -)^
: > on . .\j b

Ik heb, naamelyk/ dooi: diön zdf-)

'4en Wel Edelen Hfler j mokigüniligs

bekomen een klein Model van >ideHl

Tin-Oven, dim ménfOpydat Eiland^ gefl

bruikt. Dezelve gelyfct naarieenl^afii)

bank met een hooge,Rug.' cln de fistnk)

is een diep rond Gat, als een Pot> tJïn-

der aan 't welke v vbox^in dte Bahkjf
een klein Gaatje is, wiarfchynlyk onif

het gefmolten Tin te laaten uitloopeii^

en van agteren een dergèl^k Gaatjjeji

veel hooger, dat dieneB.i2?al tota^n*?

blaazing van- het Vaur.;iiÓök:i$ 'daar!

bygevoegd een Riolrönde» ,Stok(f©II

Stamper , met welkeay inöpglyk y [ ddj

Kolen en het Zand ojnde^een geftamptb

worden >; pip de fmelcing :te Ëevorder/
ren. " jv/\ -os b';^w'^iJi-7.^T

Hoewel, nu, uit het eerfte van dce-

ze Monflers gereedelyk op te maaken
zou zyn , dat op Sümatra.weezentlyk
gedeegen Tin voorkwanv: zo acht ik aic

echter geen zekerer bewys dan de
voorgemelden. Die-brokjes fmeedbaar
Tin zouden by toeval daar onder kun-
nen gekomen zyn. In de nafpoorin-

gen van Natuurlyke Zaaken is veel
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omzigtigheid noodiff. Ik geef het, by
deezen , zo als ik het heb ontvangen.

Gezegde Wel Ed. Heer heeft my
ïekerlyk niet willen misleiden. Maar
het is bedenkelyk, indien de Natuur
het dus aldaar voortbragt, om wat re-

den het dan ook niet zou voorkomen
onder die andere Tinfteentjes.

Het laatstgemelde Tinzand , van
Banka, komt zekerlyk aan gedeegen
Tin zo naa, als men het kan begry-

pen : maar , dewyl het niet Smeedbaar

IS en deeze hoedanigheid door Smel-
ting met bymenging van eene brand-

baare Stoffe moet bekomen, zo be-

hoort het tot de Vermomde Metaalen^

dat is zodanigen, die in een andere ge-

daante, dan zy natuurlyk hebben, zig

vertoonen, zonder ver-Erts^ of gemi-

neraiizeerd te zyn.

f^ ^

•^

BE^



], B E S:C I^ 1^ Y- VnibN-O ^U^n

;
-rr- :. ^'fA . ,,i.v

VAN EEN ZONDERLING StUK- !^ -r n,^

Y V O O Ri

ÏN AAr^MERKINOFN, BETB.EKKELYK TOT OE ,,

NATÜÜRLYKE HISTORIE VAN ÖEM /-/

O L Y .p. ,B,.j^.:,i^ ,;tS

> :?'{''• '"'3 -ooi;.' i?b :jtl>

O':' -j : jbno iivl3ij:jq:jif;no

nder alle de dieren des iaardr^^Lï j^t

de Olyphant ontwyfejtbaar het groot-,-

fte; hy mag ook, te reekt, onder de
zonderlingfte viervoetige dieren jgc-'»

teld worden, zoo wel ten aanzien vaai
deszelfs geftalte, als ten opzichte vaur
deszelfs hoedanigheden en byzondcraf
cigenfchappen: want, bchalven dé oifc*^

terneene grootte, dcszelfe verbai:ends>
racht, enlangduurigheiddcslévaife>F

wordt aai; dit wofiderbaar Dier het ver-I

nu£ï
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nuft vanden Bever, de behfendi^eid
van den Aap en de aandoenelykheid
van den Hond , toegeftaan. '''

, Schoon ik dikwyis gelegenheid g^-
had heb , dit wonderbaar Diei* van naby
te befchouwen, ben ik echter geenzins
van vo'ornemèn éene befchryving daar
van te geven -, of eenige ontleedkundi-
ge,aanrn.erkingen medetede^len, dewyl
^ulks reeds door -de voornaamfte NaP
tuurkundigen van onzen tyd, inzonder-
heid door de Beroemde Heeren de büf-
fon:, p'aubenton, lin^taeus en hgx^t-
TUYN, zoomeesterlyk isuitgevóérd , cfet

*er weinig ofniets nieuws kanbygevoegd
worden; nochtans fchynt het my toe,
dat dit groot en aanmerkelyk Dier een
onuitputtelyk onderwerp is • ten rnitl^

ftenrkomt het my voor, dat' 'er; nog
v^rfcheidene' zaaken kunnen waargeno-

^

men .worden door Heden/welken gele--

genheid hebben, om hetzelve van naby^*

te befchouwen,:of die zich de': moeite-
villen geven , om de noodige onder^

'

richtingen teverkrygen; vooral fchynt'^

dit pliats te hébben opzichtelyk tot-

deszelfs verweèrtanden , welker ftofFe>

bekend is onder den naam van Elpen--^

been of Yvoor , het welk eenen aan-<^

;^
"» mer-
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mefkelyken tak van Handel verfchafc

by onze Guineefche Handelaaren , in-

zonderheid hier ter Stede : want het

is bekend , dat het grootfte getal der

Olyphantstanden door de Guinees-
vaarders te Vlisfmgen wordt aange-

bragt , hier verkogt , en naar elders

verzonden ; flegs een klein gedeelte

daar van wordt hier in de Kamme-
makery gebtuikt. — Wanneer ik my
onlangs met den Heere J. Louysfen in

deze Fabrycq bevond , liet zyn Ed.
my een Huk Yvoor zien , in 't welke
een yzeren Kogel befloten was.

Dit ftukfcheen my toe eene plaats in',

het Kabinet der natuurlyke zeldfaam-

heden van het Zeeuwsch Genoot-
fchap der Wetenfchappen te verdie-

nen: te meer, wyl ikmy herinnerd e een
foortgelyk Huk Yvoor te Parys, in den
jaare 1759 , gezien te hebben , het

welke, door den Koning van Vrankryk
zelfs, waardig geoordeeld was om in

deszelfs Kabinet van Natuurlyke Hi-
ftorie geplaatst te worden; welk ftuk

door den Heere de büffon befchre-

ven is in zyne Hijloire Naturelle , gene^

rale et particuliere , avec la Defcription

IX, DEEL, Z du
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éi Cabinct dü Roi. Tomé XL No*
jyiXVII. pa^. lói et 162.

Gemelde Heer Louysfen de goedheid

gehad hebbende van my dit ftuk ter

hand te flellen , om hetzelve aan de
Leden van dit Genootfchap aan te bie-

den ; heb ik thans de eer , dit ftuk ter

Tafel van deze Vergaderinge over te

leggen , vertrouwende, dat dit gefchenk
aan deHeeren Leden niet onaangenaam
zal zyn, en eene plaats in 't Kabinet
verdienen.

Dit ftuk beftaat uit de helft van een

fchyf Yvoor, uit een Guineefchen Oly-
phantstand gezaagd.

De cirkelswyze omtrek , zynde de bui-

tenfchors van denTand, heeft delengte
van 6 duim ; de bafis of de binnenzyde
de lengte van 3| duim ; de breedte van
de fchyf is 2 duim; de hoogte^ naam-
lyk van het midden van de bafis tot aan
den buitenften omtrek , is van 2 duim.

Dit ftuk is in drie deelen doorge-
zaagd : het bovenfte heeft in zyn mid-
den de dikte van i duim; het tweede
de dikte van \ duim; en het derde de
dikte van \ duim. Dit laatfte ftuk is op
twee plaatfen half doorgezaagd, te

we-
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weten tot aan de pkats , daar de yze-

ren kogel in befloten is , en even op
deze plaats is dit ftuk in het midden
dwars doorgebroken ; en men kan
hetzelve in diervoegen van elkander

fcheiden, dat men aan den eenen kant

de holte ziet, daar de helft van de ko-

gel in past, en aan den anderen kant

den kogel zelfs , welke in het Yvoor,

verroest en vast gegroeid is.

•
. Aan de buitenfchors ziet men ver-

fcheiden bruine zwartagtige ftreepen en
zeer fyne fcheurtjes, op en rondom de
plaats , daar de kogel ingegaan is. De
uitwerking , door het indringen van den
kogel in het Yvoor voortgebragt, be-

wyst, dat de zelfilandigheid van den Oly-
phantstand minder breekbaar is , dan die

der beenderen. Men kan duidelyk

ontdekken , dat , federt de kogel inge-

drongen was , de tand nieuwe fappeu

of een foort van bryagtige flofFe ont-

fangen heeft , 't welk vervolgens een

foort van Gallus heeft voortgebragt

,

niet alleen in de opening door den ko-

gel veroorzaakt, maar ook in een vry
aanmerkelyken omtrek rond den kogel.

Deze nieuwe aangegroeide zelfftandig-

heid is eenigzins geel en bruinagtig,

Z 2 wei-
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welke couleur waarfchynlyk door de
yzcren deeltjes is voortgebragt.

Dit alles bewyst, dat de Olyphant

,

na de bekomene fnaphaanfchoot, nog
•eenen geruimen tyd heeft geleefd.

Door de befchouwing van dit Huk'

-Yvoor, leert men, dat de zwartagtige

ftreepen en fcheurtjes aan de buiten-

fchors van een Olyphantstand, duide-

lyk te kennen geven , dat 'er van bin-

nen in den tand een yzeren kogel be-

floten ligt : want ik hebbe met de
grootfte naauwkeurigheid eene mee-
nigte zoo gaave als befchadigde Oly-
phantstanden bezigtigd, maar nimmer
dit kenmerk ontdekt, dan in een ande-

ren Tand , alwaar insgelyks een yze-

ren kogel in bevonden werdt. Deze
opmerking kan voor de Yvoorkoopers
en Be\Yerkers van nut zyn.

Het overleggen van dii: fluk Yvoor
verfchatt my eene bekwaame gelegen-

heid om eenige korte aanmerkingen
wegens de Olyphantstanden mede te

dcelen ; doch ik zal my bepaalen tot

dezulke, welke tot opheldering kun-
nen flrekken van het gene men be-,

fchreven vindt by de fchryvers van de
NatuurlykeHiflorie^ die dit onderwerp

breed-



DE OLYPHANTSTANDEN. 357

breedvoerig verhandeld hebben , en
welken ik voor het grootfte gedeelte

heb geleezen.
• By de kenners van Olyphantstanden
wordt het Yvoor doorgaans verdeeld
in twee foorten , ff^if en l^Faterig : het
eerlle v/ordt het minst geacht, het is

grof en moeilyk om te bewerken; het
laatfle is van een fyner aart , harder
van ftoffe, gemaklyker om te bewer-
ken, is gladder, minder breekbaar,
en men kan aan hetzelve door het be-

werken en polysten een fraaijer glans

geven.
Dit foort van Yvoor komt van de

Olyphanten, welke door de Negers
doodgefchooten zyn, en 't welke kort
daarop aan de Guineeiche Handeiaarea
wordt verkogt; ten minden is het zeker

,

dat de Tanden, aan welken ik, in Gui-
nee zynde, noch tandvleesch ontdek-
te, door de kenners hier in 'tVaderland
voor de besten gehouden wierden; en
het is niet minder zeker, dat de Tan-
den, welken in de bosfchen gevonden
waren, of die, welken langen tyd in

den grond gebleven of aan de lucht

blootgeileld waren geweest, veel min-

Z 3 der
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der geicht en onder het eerfte foort
gelleid wierden.

Daar is noch een ander foort van
Yvoor , 't welke thans door de fyn
lYvoordraaijers voor het allerbeste

Avordt gehouden, te weten de Tanden
van de Zeekoe of van het Zeepaard,
welke beide dieren by verfcneiden
Schryvers met het Rivierpaard verward
worden ; fchoon het twee onderfchei-
dene dieren zyn.

Dit foort van Yvoor is minder be-
kend en wordt dikwyls vermengd met
het Yvoor van den Olyphant. Het
Yvoor van het Zeepaard (by eenigen
te recht Zee-Olyphant genoemd) wordt
zelden gekogt, dan op de plaatfen waar
groote Rivieren zyn, en inzonderheid
omftreeks de Sierra Leona, Sanaga en
Gambia. Volgens het getuigenis van
ATKiNS (a) , is het Yvoor hier (in Sier»

ra Leona) van den Olyphant ofvan het
Zeepaard groot en klein. Het eerstge-
melde kost omtrent 40 Accys het quin-
taal, in vermangelinge; en het ander
de helft van dezen prys.

Ca> HIftor. bcfchryvinge der Reizen , 4 deel
Wadi. 26p.
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By de Yvoor-Handelaaren worden
de Olyphantstanden ook in Tand en
Crevel verdeeld. De Tanden, welken
10 ^ en meer wegen , blyven den
naam van Tand behouden , maar die

minder wegen , worden Crevel ge-
noemd. Sommige Guineesvaarders
plegen echter den naam van Crevel
te geven aan alle de Tanden, welken
minder dan 20 gg wegen.
Het woord Crevel is alleen onder

onze Guineefche Handelaaren en Ne-
derlandfche Kooplieden en Makelaars
bekend: het beteekent niet anders dan
klein goed of uitfchot, waar onder ook
niet zelden de Tanden der Zeepaar-
den of Zeekoejen begrepen worden;
fomtyds worden deze , op de gedruk-
te notitien , ook afzonaerlyk uitge-

drukt achter het Crevel (b).

De gebreken, welke fomtyds in de
Olyphantstanden plaats hebben, zyii

hoofdzaaklyk deze:
I. Dik' ofliever dubbel-buidïgheid. De

Tanden met dit fchadelyk gebrek be-

Z 4 hebt,

(h^ Het onderfcheid tusfchen Tand en Crevel
wordt by de oude Notitien van den Jaare lógz ca
lóp^niet gevonden; en hier uit zoude men kunr
nen opmaken, dat bec woord Crevel ia dien tyd
mvi in gebruiie Wits.
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hebt, zyn bekleed met eene min of
meer dikke Schors, welke niet ongelyk
is aan een famengevoegde buis van
•wit bordpapier. Deze Schors, gantsch

onbruikbaar zynde , vermindert de
waarde der dikhuidige Tanden; ook is

het Yvoor zoo goed niet.

2. Wrakheid; een kwaad, dat zich in

een Tand opdoet, 't zy uit een natuur-

lyk bederf, toevallige befchadiging of
kwetfmg , of door een kogel getrof-

fen, daarin blyvende, veroorzaakt: in

welk geval het Yvoor als een vloeibaa-

Te ftoffe voorkomt, welke debuitenfte

korst of huid met het binnenfte onder
elkander heeft doen famenloopen , en
^ulks op eene wyze , dat de wond of
opening wederom geheel toegroeit,

^oo dat van buiten daar weinig aan te

zien is , niet tegenftaande men in het
zaagen den kogel ontdekt , gelyk men
in het hier voren befchreven ftuk

Yvoor, uit eenen Wrakken Tand ge-

zaagd, kan zien.

De mindere zichtbaare gebreken
der Olyphantstanden zyn: i. de witte

klakken; deze doen zich voornaamlyk
op in het tVaterig Tvoor; zy beflaan

uit eene zeer zachte ilofFe , die door
de
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de werking der lucht geheel tot één
wordt getrokken en waar door het
Yvoor onbruikbaar wordt. 2. De doiu

kere bruine vlakken ; deze hebben
doorgaans de grootte van een duiver,

en vallen uit door het bewerken van
het Yvoor , waar door hetzelve zich

vertoont als of het met kleine fnap-

haanskogeltjes doorfchoten was.

3. Eindelyk zyn de Olyphantstan»
den ook nog onderhevig aan fcbeuren

;

deze worden genoegzaam in alle de
Tanden gevo-nden, welke langen tyd
op de kust aan de vrye lucht blootge-
fteld zyn geweest. Wanneer de fcheu»
ren diep of groot zyn , worden de
Tanden onder de wrakke of befcha-
digde gerekend.
De kennis der gebreken van de Oly-

phantstanden is zeer noodzaaklyk, niet

alleen voor de Kooplieden en Bewer-
kers van Yvoor , maar ook inzonder-
heid voor de Makelaars, welke zich op
het forteeren en verkoopen der Tan-
den toeleggen, en dit is een werk, daar
de Kooplieden veel aan gelegen is, en
dat maar door weinige Makelaars ver-

flaan wordt. Waarfchynlyk is dit dé
Z 5 re-



562 Ö. H. GALLANDAT OVER

tëden, waarom in de oude gedrukte

Notiticn van den Jaare 1692 en 1694,
welke ik gezien hebbe, gemeld ftaat,

door welken Maakklaar de Tanden ge-

forteerd waren. De kennis der opge-

melde gebreken der Tanden ben ik

grootendeels verfchuldigd aan den
Heere J. Lottysfen, zeer ervaren in de-

zen tak yan handel. ^
-

' Het is bekend, dat het Yvoor, van
alle tyden en genoegzaam by alle vol-

keren, voor eene vermaarde kostbaare

flofFe werdt gehouden , om dat 'er van
hetzelve op de draaibank het allerfyn-

fte en kunftigfte werk kan gemaakt
worden , uit noofde dat het by zyne
hardheid eene genoegzaame taaiheid

heeft om door het polysten een onge-
meenen plans te verkrygen.

Ik heb by de fchryvers , welken
over dit onaerwerp gefchreven heb-

ben, naar den prys van het Yvoor ge-

zogt, om daar uit te kunnen opma-
ken , in welken tyd ofin welke landen de-

ze doffe het meest geacht ofhet duurst

verkogt werdt ; maar te vergeefs

:

hierom heb ik niet ondienstig ge-

oordeeld, den prys daarvan optegeven.
De
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De beste en zwaarfte Olyphantstan-

den zyn hier verkogt

,

In den Jaare 1Ó92 voor 32! ftuivers 't ®.
• i- 1093 óof

1Ó94 2Óf

1702 48
175Ó 3ii

1757 33
. 1758 32f

17Ó0 37f

1762 37i- - 17Ó6 4oi

17Ö7 39i

17Ó9 39I '

1773 55ï

1777 541
1779 55i
1780 53?

De zwaarfle Tanden wegen door-
gaans van 80 tot 100 |g Amfterdams
gewigt, fomtyds tot 125 gg. Zeer
zeldfaam is het , een Tand van 160 gg
te zien.

De zwaarfte Tand^ welke by men-
fchen geheugen hier is gezien , werdt
aangebragt in den Jaare 1755 , met
het Schip de Nehalennia, gevoerd by
Capt. Claas Matthia Collander, waar-
op ik de plaats van Opperheelmeester
bekleedde.
Dezen merkwaardigen Tand heb ik

iself 2:ien koopen aan &oord van gemel-



5^4 P.: H. GALLANDAT OVER

de Schip , liggende ter Rheede van
klein Popo op de Slaafkust in Guinea,
den 7 Deceniber 1754. Zy woeg 200

^ Amflerdams gewigt; zy was lang 8

voet en vier duim Rhynlandfche maat,
en 10 duim over 't kruis.

Deze Tand werdt aan boord ge-

bragt en verkogt door den Caboshir

j4beinaqqua , Staatsminifter des Ko-
nings van Cbampo , wiens gebied tot

aan Rio da Volta ftrekt ; hy was , eenige

jaaren te voren, in den oorlog tegen
den machtigen Koning van Dahome
veroverd , alwaar dezelve voor eene
allerbyzonderfte zeldfaamheid gehou-
den werdt. Voor dezen Tand werdt
betaald 10 oneen Koopmanfchappen

,

uitmakende de fomma van /lOó Va*
derlandfche prys ; en dezelve werdt
hier publicq vérkoet aan den Heere
Casparus Ribaut , Koopman te Mid-
delburg, tegen 35^ ftuivers 't^, uit-

inakende de fomma van /35i:«5:'. Het
Yvoor was in dien tyd op eenen zeer

laagen prys; tegenwoordig zoude de-

ze Tand ten minftenƒ200 meer waar-
dig zyn.

• De meeste hedendaagfche Schry-
yers over de natuurlyke gefchiedenis,

en
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f

en vooral de makers van Woordéhbaè^
ken , dwalen zeer , wanneer zy zeg'-^

gen : "Het beste Yvoor komt ten 'hui-

5, digen dage van Angola, Ceyloh', ói
^, meer andere Oost-Indifghe plaat*

„{bn(c)". .• '

•^-- •

De waarheid is, dat *er zeer weinig
Yvoor uit Angola en uit Oost-Indiênr

wordt aangebragt , en dat hctzelv^r

niet voor het beste wordt gehouden^
dit is by Kooplieden en Yvoorkenners-
zeer bekend; ook getuigen' de Reizi-^

gers , genoegzaam eenpaarig, met my/
dat de beste, zwaarfte en fraayfte Tan-
den van de Kust van Guinea komen;
en het is alle onze GuineesvaardersT
bekend , dat de beste Yvoorhahdel
óp deYvoor-of Tandkunst gefchiedt;'

dat deze Kust te recht dien naam-
draagt; en dat de Tanden, welken mem
op de boven- of benedenkust, als me-
de in Rio das Camaronas of in de bocht
van Guinea koopt, doorgaans minder-
geacht worden, en kleiner va.len. ^

Alle deze plaatfen heb ik meer dan^
eens bezogt, en ik ben verzekerd,
dat de waare kenners van Yvoor my

niet

- (c^ Zie het Woordenboek van chomel , op bet
woord Olyphant

, 4 deel bl. 235Ó.
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ïjiet tullen tegenfpreken , of myne ge*

<34igenis eenigzins in twyfel trekken.

^"'fie wy^C) hoede Olyphantstanden

Op de Yvoor- of Tandkust , en voor-

al aan Cabo la Hoe , gynde de voor-

naaniHe Handelplaats , gekogt woi;»

den, nergens, zoo veel öiy bekend is,,

befchrey^n ,zynde; zoude' ik, het gè-

ïie ik daarvan in niyn dagverhaal van
den Jaare ,1753 aangeteekend vinde ,

hier konnen mededeélen , indien zulks

jiiet aan veelen kon fchynen buiten

myn tegenwoordig beftek te zyn

:

waarom ik dit thans liever voorbygaa

,

en tot eene andere gelegenheid wil

Iparen.

Hier meende ik myne aanmerkingen
te eindigen , maar vermits 'er onder dé
hedendaagfche Natuurkundigen een
verfchil is ontftaan over het gegraven
Yvoor en de groote Tanden en Been-*

deren in de noordelyke deelen van Eu**

ropa en America by meenigte opgedol^
ven, zal ik myne gedagten deswegens;
ook hier byvoegen.
De Heeren de büffon , d'auben-

TON, GMELiN, SLOANE (d)/ zyn van
oor-

(dj Zie Hifioire lUturtlle ^ generale et p/irticuliere

,

. avet
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oordeel, dat de opgedolven Tanderr
en groote Beenderen, welken, zoo. uit
Siberien, als uit Noord-America, zyn
overgebragt, wezenlyke Tanden en'

Beenderen van Olyphanten zyn ; en
het is op deze veronderftelling alleen.^

dat het gevoelen van den Heere de
BüFFON gegrond is , naamlyk, dat 'er

in voorgaande tyden op dezen Aardbol
eene verbaazende verandering moet
voorgevallen wezen , welke verande-
ring hy Epoque de k Nature noenat

,

waar door deze Aarde ten aanzien vaa
de Luchtsgefteldheid dermaate veran^
derd is, dat Landen, nu ten hoogften
koud , voorheen bewoond zyn ge-
weest door Dieren, nu alleen aan war-
me Luchtftreeken bepaald (e).

%^.Daarentegen beweert de Heer wil**
LiAM HUNTER, met Zeer veel waar-^
fchynlykheid, dat noch de Americaan-
fche noch de Siberifche gegravene
Beenderen Olyphantsbeenderen zyn,
maar van een onbekend Dier (f); zyn

ge-

avec la defcripthn du Cabiaet du Hoi , /ome XI et XII En
Memoires de P AcademieKoyale desSciences ^ Aa. l^jzy et 17Ó2.

(e; Zie fiifioire Naturelle^ generale et partuuliere
^

tOKtetiant les Epoques de la Nature , Supplement. 1779.
(O Zie Mieuwe Vaderlandfche Letterofftenin-

gen, IV detls II ftuk, bladz. 193 en volg.
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gevoelen is vóomaamlyk op de volgen-

de bewysftukken gegrond. '
--'

1. Alle de berigten , en in5;onder-

heid die van dè Heéren gmelin , de
BüFFON en d'aubenton , vermelden

,

dat de beenderen in Siberië gevon-
den, groóter zyn, dan die der gewoo--

ne Olyphanten (g). Dit zou ons doen
vermoeden, dat het geen Olyphants-
beenderen zyn , maar Beenderen van
het onbekende Dier.

2. Het Siberifche Dyebeen, zoo als 't

^elve door denHeer d'aubenton wordt
afgebeeld, is zeer gelyk aan het Ameri-
caanfche Dyebeen in grootte, gedaante

en evenredigheid.— Deze omftandig-

heid levert bykans een volkomen bewys
op; nademaal wy (fchryft hunter) hier

boven getoond hebben , dat het Ame-
ricaanlche Dyebeen niet van een Oly-
phant is. En hier aan zetten de gedagten
van den Heer d'aubenton gewigt by.

Want, (op bladz. 211) het voor toe-

geftaan aanneemende, dat het Siberi-

fche Dyebeen ongetwyfeld van een
Qlyphant was, befluit hy uit de gelyk-

heid

Cg) Verg. de Schryvers, aangehaald door m. e.

TOZEN , Inl. tot de Staatkunde van Europa , UI
deel 5 bl. 9 en 10.
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heid van grootte, gedaante en evenre-

digheid, dat het Americaanfche desge-

lyks van een Olyphant is. Dewyl wy
nu getoond hebben , dat het Ameri-

caanfche Dyebeen van geen Olyphant

komt , moet zyn bewys , uit de gedaan-

te, grootte en evenredigheden der

Beenderen ontleend, dienen, onions

te overtuigen, dat het Siberifche Dye-

been niet van een Olyphant is, maar

van het onbekende Dier.

3. De Heer d'aubenton vindt ee-

nig verfchil tusfchen de Beenderen van

den flaap des hoofds uit Siberien ge-

bragt , en die van een Olyphant. Dit

is desgelyks een bewys ten voordeele

van myn gevoelen.

4. De veronderftelde Olyphants-

tand, door den Heer bell uit Siberien

gebragt , en aan den Heer hans slo-

ANE gefchonken, waar van men de be-

fchryving en de afbeelding kan vinden

in de Memoires de l'Jcad. des Sciences d

Paris An. i^iypag. 309, is duidelyk ge-

kromd, gelyk de Tand van het onbe-

kende Dier , en gelykt geheel niet

naar eenigen Olyphantstand , immer
door my gezien. Dit bewys zal zeer

klemmen by allen , die de moeite wil-

/x DEEL. Aa len
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len nemen , om dien Tand in het
Britsch Mufeum te gaan zien.

5. Eindelyk mogen wy aanmerken

,

dat, daar wy bewezen hebben, dat het
onbekende Dier van America van den
Oiyphant verfchilt, en waarfchynlyk
't zelfde is met den Mammouth van Si-

berien, en daar men Kiezen gelyk aan
de Americaanfche, in verfcheiden an-
dere gewesten, heeft opgedolven, hier

uit zou fchynen te volgen, dat het on-
bekende Dier, in vroegere tyden, vry
algemeen op de aarde geweest is.

En nademaal dit Dier, in de daad,
vleeschvreetend was, 't geen, myns be-
dunkens , niemand kan ontkennen

,

mogen wy, als Menfchen, den Hemel
danken , dat dit geflacht waarfchynlyk
geheel is uitgeftorven , fchoon wy, als

Philofoophen , zulks beklaagen. Tot
dus verre de Heer hunter.
.' Jk ben met dien Heer volkomen
Van gevoelen, dat de Tanden, welke
in Siberien en in America opgedolven
zyn, niet aan Olyphanten toebehoord
hebben ; doch ik vinde geen reden
om met hem te beüuiten , dat zy toebe-

hoord hebben aan een onbekend Dier
^

waar van het geflacht uitgeftorven is.'

x.i •• Het
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Het fchynt my toe , dat de oor-
iprong van de veronderflelling^ dat de
opgedolven Tanden waarlyk Oly-
phantstanden zyn, te vinden is in het
oud en algemeen gevoelen^ of liever
vooroordeel, dat 'er geen andere dier-
lyke zelfftandigheid bekend was, wel-
ke te recht den naam van Yvoor of El-
penbeen draagt, dan alleen de Oly-
phantstanden. Het was zeer natuur-
ïyk, wanneer de gegravene Tanden,
zoo uit Siberien als uit America aan-
gebragt, voor het eerst door Natuur-
kenners werden onderzocht , en
men zag, dat derzelver zelfftandigheid
voor het uiterlyke veel overeenkomst
en gelykvormigheid hadde met het
Yvoor, en dat menfchen, in 't bewer-
ken daar van bedreven, verzekerden,
dat het oprecht Yvoor was, dat de Na-
tuurlyke Hifloriefchryvers ook daar uit
met zeer veel waarfchynlykheid be-
floten^ dat het wezenlyke Oiyphants-
tanden waren: te meer, wyl het in de
daad zeer moeilyk is, zelfs voor ervaa-
ren Yvoordraaijers, het wezenlyfc on-
derfcheid daar van te ontdekken, uit
hoofde van het groot verfchil , zoo wel
ten aanzien van het couleur, als van de

Aa 2 zwaar-
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zwaarte, dikte, lengte en kromte, wel-
ke in de oprechte Oiyphantstanden ge-

vonden wordt ; ook is het niet dan na
veelvuldige en naauwkeurige vergely-

kingen, onderzoekingen en waarnee-
mingen, dat de Heer hunter met vry
groote waarfchynlykheid bewezen
heeft , dat , of fchoon de opgedolven
iTanden oprecht Yvoor zyn, dezelven
echter voor geen wezenlyke Oiy-
phantstanden kunnen gehouden wor-
aen, gelyk de Heeren de büffon en
D*AUBENTON gedacht hebben.

Hier door vervalt dan ook , myns
oordeels, de gantfche veronderflelling

van den Heere de buffon , opzichte-

lyk tot die verbaazende verandering,
in voorgaande tyden voorgevallen, en
waar door onze Aardbol, ten aan-

zien van de Luchtsgefteldheid , der-

maate veranderd zoude zyn, dat Lan-
den nu ten hoogden koud, voorheen
bewoond zyn geweest door Olyphan-
ten, welke zich alleen aan warme
Luchtflreeken bepaalen. In de daad,
ik heb nergens by de fchryvers iets

kunnen vinden ter ftaaving van dit ge-

voelen , ten ware men eenig geloof

wilde flaan aan eeae zeldfaamheid der
na-
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natuur, welke in het Kabinet des Ko-
nings van Denemarken gevonden
wordt.
"Men ziet daar twee Olyphantstan-

den, uit eene fteengroeve in Saxen ge-

haald, waar zy in een biokfleen wa-
ren ingelyfd ; zy wegen ieder twee-

honderd en vyftig ponden. Zy wor-
den veronderfteld federt den tyd der
zondvloed verfteend te zyn".

Maar , al was deze veronderftelling

gegrond, dit zoude zeer weinig bewy-
zen ten voordeele van het gevoelen
des Heeren de bupfon. Doch ik ver-

trouwe, dat kundige Natuurkenners zoo
wel aan de waarheid van deze veron-
derftelling zullen twyfelen , als aan de
echtheid van een andere zeldfaamheid,
welke mede in het zelfde Kabinet be-
waard wordt, te weten: "Daar wordt
vertoond een Ey, door eene Vrouw
gelegd : dit verfchynfel fchynt onge-
looflyk voor hun, die de dierlyke huis-

houding niet verftaan. Ondertusfchen
komen veele Ontleedkundigen daar in

overeen , dat de Vrouwen een foort
van Eijeren hebben , die echter in ge-
daante de andere Eijeren zoo volko-
men niet gelyken. Dit Ey heeft de

A a 3 groot-
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grootte van een Hoenderey. Een Saxi'

Jcbe Vrouw , van een welgefchapen
Kind in de kraam bevallende, lag ook
twee Eijeren , waar van dit 'er een
is (h)". ..jj u\ü

Het gevoelen van den Heere 'hun-

ter, naamlyk, dat de gegravene Tan-
den toebehoord hebben aan een onbe-
kend Dier, waar van het geflacht uitge-

ftorven zoude zyn, komt my niet aan-

neemlyker voor; zoo, om dat de wyze
Schepper en Onderhouder van alle

Dieren, tot noch toe zorge heeft ge-
dragen , dat alle de geflachten in wezen
blyven, als, om dat het Dier, aan 't wel-
ke de opgedolven Tanden toebehoord
hebben, in de daad niet ten eenemaal
onbekend is , gelyk' uit de volgende
aanmerkingen zal blyken.

I. De Heer hunter zegt bericht
van Moskovien gekregen te hebben,
dat de inwooners van Siberien de op-
gedolvenTanden en Beenderen houden
voor Tanden en Beenderen van den
Mammovth, een Dier, van 't welke zy
allervreemdfte dingen gelooven en ver-

tellen: maar^ zegt hy, de hedendaag-
fch«

Ch) Zie N ionwe Ncderlandfche letteroefenin-
fiec, Mengelwerk, II deels U Ituk, bladz. 74.
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fche Natuuronderzoekers hebben den
Mammoutb, even als den Centaurus, on-

der de Dieren der inbeelding geteld.

Doch het fchynt my toe, dat het ge-

voelen dier Natuuronderzoekeren niet

aannemelyk is , eensdeels , om dat

hetzelve door geen gegronde rede-

nen onderfleund wordt , en ander-

deels , om dat de inwooners van Sibe-

rien beter in flaat zyn om 'er over te

oordeelen, dan de hedendaagfche Na-
tuuronderzoekers in hun Kabinet.

Men zoude de woorden van den Hee-
re }. A. UNZER hier op kunnen toepas-

fen: Laat ons doch met onze Natuurkun^
de nedrig blyven! Laat ons ten minjlen

niet geloven ^ dat een Visfcher in Noorwe'
gen een Mensch is , die een geleerde Na*^

tuurvorfcber niets meer keren kan,

2. Wanneer ik my in den jaare

1758 in Noord-America bevond, werd
my bericht, dat 'er in dit weerelddeel
Olyphantstanden wierden verkocht,
welKe gevonden waren in een Gui^
neeschvaarder door een Americaan-
fchen Kaaper genomen, en by die gele-

genheid werd my ook verhaald, dat
'er fomtyds aan de oevers der Rivieren

Aa 4 Tan-

CO Vcrzam, van McDgeiichr. 3 deel, bl. 239,
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Tanden opgedolveii wierden', welke
in fraaiheid en deugd de Olyphants-
tanden evenaarden, en dat deze ge-
gravene Tanden overblyffelen waren
van groote Zeedieren , welke eertyds

t>y hooge watervloeden aldaar in den
modder omgekomen waren. Het komt
my niet onwaarfchynlyk voor, dat dit

groote Zeedier de Mammoutb van Si-

berien zoude kunnen zyn , vooral in-

dien men acht geeft op de groote
overeenkomst, welke de Heer hunter
gevonden heeft tusfchen de opgedolven
Siberifche en Americaanfche Tanden,
en het verfchil, welk de Heer d'au-
BENTON gevonden heeft tusfchen de
Beenderen van den flaap des hoofds
uit Siberië gebragt, en die van den
Olyphant.

3. Wanneer ik my in Guinea be-
vond, en wel inzonderheid in de Ri-
vieren de Gaban en das Cammaronas , is

my, meer dan eens, door de inwoo-
ners verhaald , dat 'er van tyd tot tyd
groote Zeedieren gezien worden, wel-
ke Tanden hebben zeer gelyk aan de
Olyphantstanden. Sommige Negers
waren zelfs van oordeel, wanneer zy
den grooten Tand van 200 0g zagen

,

daar
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daar ik van gefproken heb , dat dezel-

ve van geen Olyphant , maar van een
Zeedier was. Dit bewyst ten klaar-

ften , dat de inwooners van Guinea
van oordeel zyn , dat 'er Zeedieren
gevonden worden , welker Tanden
veel overeenkomst hebben met die van.

den Olyphant ; en dat de Reizigers 'er

niet aan twyfelen, blykt uit de reeds
hier vooren aangehaalde plaats (bl. 358)
van ATKiNS , alwaar hy zegt , dat het

Tvoor van den Olyphant of van het Zee-
paarde in siërra leona, groot en klein

is. Ook getuigt le maire (bladz. 78)
die , gelyk veele andere Reizigers , hec
Rivierpaard met het Zeepaard ver-
mengt, dat zy twee zwaare Tanden heb-

ben , van '/ eigen gebruik als Tvoor (k).

Hier uit kan men met vry veel waar-
fchynlykheid befluiten , dat het Zee-
paard, daar ATKINS van fpreekt, en het
Zeedier, daar de Negers en de Noord-
Americaanen van gewaagen^, en de
Mammouth van Siberien, het zelfde of'

foortgelyke Dier is , en dat dit Dier
zoo wel in Africa als is America en in

de noordelyke Landen van Europa >

Aa 5 om.
(k) Zie Hist. Bcfchryv. der Reizen, 4 deel,

bladz. 304.
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omftreeks de groote Rivieren het
meest gevonden wordt.

5. . Dat dit Dier niet onbekend en

het geflacht daar van niet uitgeftorven

is, blykt uit het geen men daar van by
de fchryvers vindt aangeteekend

,

fchoon het zeker is , dat 'er niets naauw-
keurig of voldoende over dit onder-

werp gefchreven is : de reden hier van
is, om dat deZeeUeden, welken dit

Dier gezien en befclireven hebben

,

geen Natuurkenners waren. In de
daad, ieder Reisbefchryver, welke dit

Dier gezien heeft, geeft 'er flechts ee-

ne zeer oppervlakkige befchryvinge

van , gelyk men zien kan in 't werk
van s. DE VRIES, tot opfchrift hebben'
de: H^onderen zoo aan, als, en won-

dergevallen zoo op , ALS omtrent de Zeen ,

^nz.'. waar in men wel eenige dingen
vindt, die zeer onzeker en twyfelach-

tig zyn , maar ook veele wetenswaar-

dige aanmerkingen , uit andere fchry-

vers ontleend, zoo ten aanzien van an-

dere gedeelten der Natuurlyke Hillo-

rie , als nopens dit onderwerp , en
waar uit duidelyk blykt , dat de fchry^

vers het niet eens zyn over de onder-

fcheidene Waterdieren, die oprecht
Yvoor
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Yvoor voortbrengen; het Zeepaard,
Rivierpaard, .Zeeos, Zeekoe, Zee-
buflel. Walrus en Zeeolyphant wor-
den onder den anderen verward.
Sprekende van den Hippopotamus bl.

504, zegt hy, ^''Deze Dieren zyn echter

y, niet foo alleen in de Rivier de Nyl te

^j .vinden , datfe oock niet in zee fouden
,j, vernomen werden ; alhoewel deefe laat»

\) fte veelligbt van een ander gejlagbt fyrj^

py Buiten twyffel is haere geflalte niet al'

yy tyd eenerley ; of andere Waterdieren^
\y van een andere foort werden voor V
5, ïVater-paerd genomen'''' , bladz. 507
3egt hy: ''Deze fVater-paerden, gelyk."

yyfe op meer als eene plaets werden ge*

'^y vonden , foo fynfe ook in alles niet ec"

„ nerley : felfs fyn de geene, welke men
,, in de nyl fiet > niet eenvormiglf\ En
bladz. 508; '^n grootte vergelykenfejigb

ty met de Elephant» Doe ik te alcair
5j was , braght men my het hoofd eens

yy Zee-paerds , niet verr* van daer om '/

„ leven gebraght', feer groot, en van een

5, affchouwelyke aenfchouwingh. De Beek

yy was anüerbalf el wyd, als men dejelve

py opfpalkte. De Tanden waaren feer

9) groot, FURSTENS NICOLAI CHRISTO-
PHO;
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»> PHORI RAZEVILS SENDSCHREIBEN SEI-

3r NER REISEN, EPIST. 3".

Na onderfcheidene en zeer verfchil-

lende befchryvingen van de Walrusfen
gegeven te hebben, zegt hy bl. 503.
"Eenige meenen dat men fe behoorde
>, Zee-Elephanten te noemen, ver-

j, mitfe in Ughaamsgrootte, en in Tan^-

5, den d'Elephanten byna gelyk fyn".

Uit dit alles meen ik met vry veel
waarfchynlykheid bewezen te hebben:
1. Dat 'er Zeedieren zyn, welken, zoo
wel ten opzichte van de grootte als van
de Slagtanden , zeer veel overeen»
komst hebben met den Olyphant.
2. Dat deze Zeedieren hierom te recht

Water-Olyphanten mogen genoemd
worden, 3. Dat het meer dan waar-
fchynlyk is , dat de opgedolven Tan-
den, zoo uit Sióerien als uit Noord-Ame"
rica aangebragt, aan foortgelyke Wa-
terolyphanten toebehoord hebben, en
geenzins aan een onbekend Dier

,

waar van het gellacht uitgellorven is.

4. En eindelyk, dat noch het gevoe-
len van den Heere hunter, noch het
gevoelen van den Heere de buffon,
waarfchynlyk en aannemelyk zyn.

In-

I
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In hope, dat deze myne geringe

aanmerkingen aanleidinge zullen geven

tot een naauwkeuriger onderzoek aan

zulken , die kundiger , dan ik, in de

Natuurlyke gefchiedenis zyn; waar

door de waarheid of ongegrondheid

van myne eenvoudige gevolgtrekkm-

gen, met den tyd, zal konnen blyken:

lal ik hier noch eenige byzondere aan-

merkingen, aangaande de Amcaan-

fche Olyphanten, mededeelen, welke

uit de aanteekeningen, op myne Gui~

neefche Reizen gehouden, getrokken

Wanneer ik my in den jaare 1756

in Rio das Cammaronas bevond, werdt

my door een Neger Heelmeester ver-

haald , dat de Olyphanten dikwyls aan

hevige buikpynen onderhevig zyn

,

waar van hy de oorzaak toefchreef aan

het veelvuldig gebruik van modderig

water , wanneer zy zich in de Rivier

gaan baaden om zich te verkoelen; en

a.at, wanneer zy geweldig door deze

ziekte aangetast worden, zy dan hun

toevlugt nemen tot het gebruik van ze-

kere Gom, zeer wel naar de Arabifcbe

gom crelykende , en welke in die Land-

llreeken in meenigte uit de boomen
vloeit.
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vloeit. Hy voegde daar by, dat deze

Gom, zoo wel voor de Negers, als

voor de Olyphanten , een onfeilbaar

middel tegen de hevige buikpynen is.'

Dit middel is ook , tegen dezelfde

kiekte, in verfcheidene andere plaat-

fen van Africa, in gebruik: een aan-

merkelyk geval deswegens , vindt

men (1) uit BRUE aangeteekend.

BRUE bekwam een geweldig kolyk,

veroorzaakt door eene koude , ontfan-

gen door 't flaapen in de lucht, na be-

zigheid. Zyn wondheeler flelde al zyne
kunde , om het te ftillen , te vergeefs

in 't werk. De Mooren, hem komen-
de bezoeken^ raadden hem tot hun ge-

neesmiddel. Dit beftond, met gom in

melk te doen fmelten , en intedrin-

ken, 200 heet als doenlyk was. brue
deedtzoo, en was met de daad gene-

zen.

Het is zeker (volgens labat) dat een
groot getal Negers , die de Gom ver-

zamelen, zoo wel als de Mooren, die

dezelve ter markt brengen , geen an-

der voedfel gebruiken (m).

Het mag vreemd fchynen, zegt de-

zelf-

(V) In de Wflor. Befchr. <ier "Re'zen ,' i ^ce\. bl. 477.

(m) LABAT, ^/r;^. Quident. vol, I ^ag^ 238 et fuf^.
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fiielfde fchryver , dat die , welken de?,s

Gom byna 300 mylen van binnen-

lands uitbrengen , geen levensmidde-

len overhebben, als zy de markt berei-

ken : maar noch vreemder is 't, dat zy
geene met zich uitgevoerd', en alleen

beftaan hebben van de Gom zelfs

>

voor zoodanige lange reize. Evenwel
is dit een zaak , die niet betwist kan
worden, en bekend is by allen, die

ooit op de Sanagal geweest zyn (n).

De uitflekende nuttigheid van deze
gom , niet alleen in de darmwee

,

maar ook in verfcheidene andere kwaa-
ien, en vooral in de buikloopen> iS

aan de Europeefche Geneesheeren
niet onbekend: wenfchelyk ware het^
dat 'er meer gebruik van gemaaktwierd
op de Oost- en West-Indifche Sche-
pen , en inzonderheid op de Slaafhan-

delaaren , alwaar de buikloopen dik-

wyls zoo fterk worden , dat daar door
eene meenigte fchepelingen en flaaven

weggefleept worden.
De Inflinct van den Olyphant heeft

gelegenheid verfchaft tot ontdekking
van een ander geneesmiddel, 'twelky
fchoon in Europa onbekend , echter

,'

myns
(n) Ibid. vol. 2pag, II 4.
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myns oordeels , de aandacht der Na-
tuuronderzoekeren niet onwaardig is.

Het Land by Rio Nunez^ brengt een
^out voort, 't geen de Portugeezen
hooglyk fchatten , als een uitmuntend
tegengif. Deszelfs krachten zyn ont-

dekt (zoo zy zeggen) door eenen Ele-
fant. De Negers, die deze Dieren hier

jaagen, fchieten hen met vergifte py-
len. Als het Dier geveld is , fnyden
2y de plaats uit, daar de pylen fle-

ken ; en eeten het vleesch , na dat zy
'er de ingewanden uitgedaan hebben.
Een Elefant dus gewond zynde , fton-

den de Negers verbaasd , hem te zien

gaan en weiden, zonder eenig teeken
van fmert zyner wonden te geven.
Een van hun merkte aan, dat de Ele~
fantzich naar de zyde der Rivier wend-
de, en iets met zynen fnuit opvatte , 't

welk hy at. Dit nafpeurende, vonden
zy een wit zout te zyn, wat naar aluin

fmaakende. Daar op wondden zy ee-

nen anderen Elefant; en bevonden,
dat hy zig op gelyke wyze genas. De
Portugeezen , die altyd zeer op hunne
hoede zyn, tegen vergift, namen ver-

fcheiden proeven van dat zout, en be-

vonden dit, het krachtiglle tegengift, 't

geen
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geen nog bekend w:as : *t zy het gift inf

wendig of uitwendig is ontfange.n<> een
dragma van dit zout, in warjïi wate^
ontbonden , is een onfeilbaar geneesf
middel (o)*

'

{

Sommige Schry^ers 2yn Van oor-
deel, dat alle vergiften, vanwelken aart

die zyn, algemeenlyk hunne tegengift

ten by zich hebben ; en eene aanmer-
kelyke waarneming van bluet fchynj:

dit gevoelen niet weinig tebegunftigen'.

De melk, of het vocht , gedrukt uit den
wortel van Kasfavi of Kasfador , is zulk
doodelyk fenyn, dat een pint van
hetzelve , aanftonds , elk fchepfel zal

dooden , 't gene het drinkt. Van de-

zen wortel wordt te gelyk het brood
gemaakt , dragende den eigen naam ,

in gebruik op Jamaïka , in de Barbados

^

en alle de Karibifche Eilanden. Even-
wel is den Schryver bekend, dat een
Koe , die eenen hartigen dronk van
dat vocht nam, aanftonds, als of zy 't

gevaar gevoelde, op een kruid ging
weiden, 't geen daar zeer gemeen is,

en de gevoelige plant genoemd wordt,
wegens 't opkrimpen van deszelfs blade-

ren op 'tminlle aanraken; allen, d^e daar
IX. DEEU B b tej-

(o) Hijftor. Befchry Y. der Reizen, 3 deel, bl. 447,
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tegenwoordig waren , verwagtteü elk

oogenblik , dat de Koe dood ter ne-

der ^öude vallen: 't zelve verdreef

le^iiter zoodanig het gift , dat zy niet

het minfle nadeel bekwam (p).

Dat fommige Dieren ook op eene

byzondere wyze vergiftige kruiden

ontdekken , blykt uit net verhaal , 't

welk onlangs uitWeenen in de nieuws-

papieren-bekend gemaakt is.

"Het Keizerlyk Koninglyk Kunst-

kabinet heeft nu eene zeldfaamheid

ineer bekomen. Het is een Hoorn,
höedanigen men zegt dat de Keizer van

Japan gewoon is te gebruiken, wanneer
2:yne Majefteit drinken wil. Dezelve

^oude van een Japansch viervoetig

Dier zyn, 't welk dien voor op 't hootd

draagt, en van groene kruiden leeft.

En dewyl die hoorn op 't oogenblik

^wart wordt, wanneer het Dier te na

èan een vergiftig kruid komt, en het-

zelve zulks weet, zoö verlaat het aan^

flonds die gevaarlyke plaats, en zoekt

eenen gezonden grond ; en de inwoo-

'Hers doen hun voordeel met deszelfs

natuurkennis; zyride daar door voor-

^igti^er in 't verzamelen der kruiden.

Op
(p;) H. Bcfchr. der Reizen, 6 deel, Wadz. i3<^.
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Op deze wyze zoude ook het beftaan

van zekere Eenhoornen, waar over*

de geleerden zoo lang getwist hebben,
bewezen zyn".

Wanneer ik my in ^t zelfde jaar 1756
aan Nazareth bevond, had ik gelegen*
heid om te vernemen naar zekeren in

Europa onbekenden Balfem, door de
Portugeezen Baljamum Animae ge-
noemd, waar van ik op myne Guinee-*

fche Reizen veel had hooren fpreken,
inzonderheid van Capt. Qlaas Matthia
Collander 9 die 'er eenige jaren te voo-
ren, uit de Bogt van Guinea een klein

-vaatje van t'huis gebragt had ^ en waar
van zyne huisvrouw, thans noch in le-

ven en te Vlisfingen woonagtig , ge-
bruik had gemaakt.
My werdt door de Negers bericht

,

dat deze Balfamum Animae voornaam-
lyk beilond uit het gefmolten merg der
Dyebeenderen van zeer jonge Oly-
phanten ; dat 'er fomtyds eenige gom-
men of natuurlyke balfems bygevoegd
worden, naar goedvinden van de Ne-
,gerheelmeesters , die 'er een geheim
van maken, en denzelven, volgens hun
2;eggen , uit hoofde van deszelfs uit-

-muntende krachten in allerleie foorten

JBb 2 van
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van verlammingen , opkrimpingen 'vatt

ledematen
, jichtpynen en borstkwa-

len, zeer duur verkoopen, vooral aan
de Portugeezen , by wien deze Bal-

iem zeer hoog wordt gefchat. Ikhebbe
denzelven niet kunnen bekomen ; ook
heb ik nergens by de Schryvers iets

aangaande dezen Balfem kunnen vin-

den. Dezelve fchynt echter veel over-
eenkomst te hebben met het Genees-
middel, daar merolla (pag. 63"') van
fpreekt. Hy verhaalt, dat de Negers

^

door de zonne een drank destilleeren, uït

het gebeente van de beenen des Oly-

fhants ; V geen goed geacht wordt tegens

de Engborfligheid y Heupjicbt en koude
^vikingen (q). Het is zelfs niet on-

'

waarfchynlyk , dat merolla (wiens
origineel werk ik niet gelezen hebbe)
in dtZQ befchryvinge den Baljamum
Animae bedoelt, maar dat hy zich niet

wel heeft uitgedrukt , fchryvende
drank voor Balftm y en destilleeren voor
fmehen of kooken : verkeerde uitdruk-
kingen , welke by Schryvers , in de
Schei- of Artzenykunde onervaren,
gemaklyk plaats kunnen hebben; ook
kan het een feil des vertaalers zyn.

In

((]; Hifi-or. Bcr^hr. der Reizen, 7 deel, bl. lói.

1
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In den jaare 1754 eenige dagen en
nagten in Rio de Gabon aan Land door-
brengende, werd ik, vooral f'avonds
en f'nagts , 2eer gekweld door de
Muggen , by de Zeelieden Muskyten
genoemd , welke in die heete Landen
zeer gemeen en een groote plaag voor
de Europeaanen zyn : ik vroeg de in-

wooners, welk het beste behoedmid-
del daar tegen was , en ik kreeg ten
antv/oord , dat het zekerile middel

,

om van (feze plaag bevryd te zyn, be-
ilond in het branden van Olyphants-
drek; ik nam 'er welhaast de proef
van, en ik had het genoegen te zien,
dat de rook daar van d^ZQ Diertjes
deed vluchten en verdwynen ; door
dit middel werd ik in 't vervolg altoos
van deze zeer lastige plaag bevryd.
By die gelegenheid werdt my ook

verhaald, dat 'er fommige Landen in

de Bogt van Guinea zyn, daar de in-

wooners den drek der Olyphanten in

plaats van Tabak rooken, niet alleen

om de Muggen oï Muskyten te verdry-
ven en de lucht te zuiveren , maar ook
om zich van de kwalen, welke uit ee-

11e buitengewoone vochtigheid en kou-
de in den regentyd voortgebragt wor-

Bb 3 dcu.
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den , te beveiligen. Omftreeks de Kaap
de Goede Hoop, wordt de Olyphants*
drek, in de zonne gedroogd, niet al-

leen van de Hottentonen , maar ook
van de Europeaanen , by gebrek van
Tabak, opgezogt en gerookt, kolbe
verzekert , dat het ook niet kwaalyk
daar n.aar flinaakt (r).

De drek der Olyphanten heeft noch
een ander gebruik by de Negers, 't

welk door merolla (s) verhaald
wordt, fprekende van de \wyze, op
welke de zwarten de Olyphanten vel-

len.

Ais die Dieren te faamen zyn, gaat

de Jager , zich overal met hunnen
drek befmeerd hebbende, onder hen
niet zyne lans, Hy kruipt onder hun-
nen buik door , van den eenen naar den
anderen, tot dat hy gelegenheid vindt,

om eenen onder 't oor te treffen , 't geen
hen gemaklyk doet vallen. De lleek

gegeven zynde, draagt de zwart zor^

ge, om zich aanftonds weg te pakken,
eer het Dier zich kan omdraaijen om
r^ich te wreken, De overige der kud*

de i bedrogen door den reuk van den
drek,

(O Hiftor. ïïefclir. der Reizen, 7 deel, bl. 297.
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drek , ftoreii zich niet aan *t gerugt

en de beweginge des zwarts. Zy
denken dat het een hunner jongen is

,

ipansferen voort, en laten hunnen
neerilortenden makker ten prooy aan

den gelukkigen Jager (t).

CO Hiftor. Befcltr. der Reizen, 7 deel, b^: 166.

}'^(\^

%^i:%P0^ ##'a£*

;^l>

Bb 4 VER'
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i-- V Ë R H A N D E L 1 N G.

OVER EENE BERUCHTE PROEFKEEMINQ

liJLi: ,
VAN DEN GEjapESPEER

jIIBR. UIT ONTDEKKINGEN, DIE DE ONX'»

^EEDKUNDE ONLANGS VEEL LICHTS

HEBBEN BYGEZET, OP EENE

KIEÜWE WÏS, OPGELOST

DOOR

4JPRIAAN VAN SOLINGEN,

't Jj_s een oud gevoelen dat het
bloed, in de v^tefi van de vrucht om-
loopende, geen ander, dan dat van de
moeder zelve is, 't welk uit haar hart

voordgeftuwd, weer derwaards te rug
]ceert, na dat het zyn weg in het lig*

haam van de vrucht heeft afgedaan.

Men dacht verfchillcnd over de wys
waar op dit gefchiedde , fommigen
meenden dat de baarmoeder en de na-

geboorte maar één vatengeflel uitmaak^

t?n, ea verklaarden dèn algemeenen
' > i V jL «
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omloop , of door te ftellen dat de vaten

-weederzydsch aan elkander vast en de-

izelfde waren , of dat zy zig door in-

monding vereenigden; terwyl anderen

van gevoelen waren dat de vaten der

nageboorte van die der baarmoeder

onderfcheiden zynde, de onderlinge

gemeenfchap van het bloed , of door

zuiging der opflorpende vaten, of,

door onderlinge aanraking gefchiedde:

welk laast byzonder gevoelen door fa-

BRicius is opgeworpen en voorge-

'ftaan (a).

De waarheid van deeze gevoelens

heeft men al vroeg in twyffel getrok-

ken , vooral na de gewigtige ontdek-

king van den omloop des bloeds,

wiens uitvinder zelve van meening is

dat de vrucht geen bloed van de moe-
der ontfangt (b) , en te voren heeft

HiPPOCRATES zelve niet onduidelyk te

kennen gegeeven, dat volgens zyn

oordeel, de vrucht door geen bloed

gevoed wordt (c).^
Bb 5 'tis

(a) De Form. Foetuum Part. I. Cap. V. et Part.

II. Cap. III.

(b) G. HARVEüs, de Generatione Animaiium,
pag. 391 & 392. >

. Cc) Hipp. De Natura Puqri. Sect. III. pa?. 226^^ & 237;
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r; 't Is bqitjen myn beftek hier een ge-
fchiedkuadig v-erhaai \^an de verfchil-

Iftlidte gevoelens der NatjiuTonderzoe-

Jceren over deifi algemee.nen of byzon-
deren .bloedsomloop in te lasichen;

veel min:, de bewyzen voor of teegen
dee^e of geene flelling voor te ftellen

en te onderzoeken , fchoon ik voor
;ny welven overtuigd ben dat de vrucht
niet door 's moeders bloed gevoed
wordt, en hier van een, aan hem by-
^onder eigen leeven leeft, dat niet onr
middelyk van 's moeders leeven af-

hangt. biorii

-; De beruchte proefneenitng van den
kundigen en beroemden Geneesheer
w. NOQRTWTK, waar door zyn Ed. de
vereening van de vaten der baarmoe-
der en de nageboorte 250 duidelyk
fchynt aan te toonen (d) , is het eenig

voorwerp deezer verhandeling , inge-

richt om gebruik te maken van eenig

nieuw licht, dat de ontleedkphdè on-
•

. .
). langs

e.
& 237. Edlt. Foës. Vergclyk 't geen hy bladz. 230
zegt ; Sanguine a piatre in nterum delapfo , inoremen-

turn accipere genituram ^ met bladz. 237; Sed eumdem
ab umverfo muliebri corpore citcum membranam dif-

furnii.
'

(d^ w. woonTwric, Utcii Hum. Gravidi Anat.

et Hist.
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la-ngs beftraald heeft, en dat nog on-j

bekend was toen de Hoogleeraars Ai-
MONRO (e) en r. forsten (f) die proef-

neeming beantwoord hebben. pv
't Zal een gefchikte orde zyn, eersfi

zo kort mogelyk de proefneeming zel-

ve met de daar uit gevormde beftuiteti

voor te flelien: vervolgens de wys,
waar op zy door opgemelde Hooglee-
raars is opgelost, kort aan te raken , en
eindelyk door behulp van ondervin-
dingen, die, na deeze beantwoordin-
gen , de ontleedkunde geen gering
licht hebben bygezet, aan te toonen
dat de proefneeming van den Heer
NOORTWTK geheel onvermogend is

om de vereeniging van de vaten van
de baarmoeder jen: de nageboorte te

bewyzen. — "

Onder het ontleeden van een be-
vruchte baarmoeder , die door een tak
van de Arteriae lliacae was opgefpo-
ten, zegt deHeerNOORTWYK verfchei-

de vaten gezien te hebben, die in den
gant-

Ce) Medical Esfays and Obfervations publishcd
by a Society in Edinburg, T. IL p. 102. the 4 Edic.

die uitgebreider is dan de voorgaande.
(f) A. FORSTEN, Disf. Quacisc. Select. Phyf. ex-

hibenf. p. 71—73.
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gantfchen omtrek van het Chorium uit

het zelve in den Uterus gaan (g).
• Dat zyn Ed. wyders, ter plaats van
de vereening der rhageboorte nog
een grooter meenigte gezien heeft,

welke uit de Placetita in de Port van
den Uterus gaande, duidelyk de ver-

eening van de vaten der baarmoeder
en nageboorte aan het oog vertoon-
den (h). 'f

Dat ook aan den wortel der Placerta

takken zigtbaar waren, daar de opvul-
lende {lof was ingedrongen , welke
hunnen oorfprong namen uit vaten

,

die uit de Sinus van den Uterus in den
grond der Placenta indrongen (i).

Dat hy dcrhalven de ftof, die hy
door een tak van de Arteria Il'mca hadt
ingefpoten, in de vaten van de Plaeerh

ia en van het Chorium diep hadt zien

doordringen (k) : -befluitende zyn Ed.
uit dit alles dat men van een verkeerd
gevoelen was , wanneer meaftelde dat

de vogten niet uit de moeder na de
vrucht, en uit deeze na de moeder,

door

(lO W. NOORTWYK L. C. p. Q, § Ö, 2".

(h) Ibid. p. lo. § 7.

Ci) ïbid. p. II. § 7. z\.
(k; Idid. p.n. § 8.



BERUCHTE PROEFNEEMING.' 397

door buizen, die aan elkander vast

2yn, overgingen (1).

Deeze gezegdens van dtn Heer
NOORTWYK ondeenen niet weinig

'krachts hier uit.

Dat de wys, waarop de proefnee-

ming is voorgefteld, üuidelyk toont

dat deeze door een geleerd, voorzdch-

tig en oprecht man genomen is.

Dat zyn Ed. alles wat hy gezien

heeft in fraaije platen, agter zyn ont-

leedkundige beichryving van de baar-

moeder heeft uitgedrukt.

Dat deeze platen volkomen met zyn
bereidingen van den Uterus en de na-
geboorte overeenkomen: welke berei-

dingen de Hooggeleerde Heer g. van
DOEVEREN , Hoogleeraar in de Ge-
neeskonst te Leyden , in zyn Kabinet
bewaart, die dezelve, metdiegewoo-
ne vriendelykheid, welke zyn Hoog
Geleerdens Leerlingen zo hoog roe-
men, ook aan my vertgond heeft.

Dat eindelyk deeze bereidingen zel-

ve aantoonen dat de vaten van de na-
velftreng niet opgevuld zyn, en dus
tot een onwrikbaar bewys verflrekken,
dat 'er geen bedrog in de bereiding

.
' plaats

(O Ibid. Parte. 11. p. loi. § 8?.
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plaats heeft gehad, gelyk gemakl^'lc

i,o\x hebben kunnen gefchieden , m-
dien de ftof door de vaten van de
ftreng was ingefpoten.

Deeze proefneeming derhalven

fchynt de gemeenfchap van de vaten

van de baarmoeder en de nageboorte
volkomen te bewyzen : 't is de pligt

van ieder weldenkend Geneesheer het

werk van den Heer noortwyk zelve

in te zien, dewyl het een volleedig

bewys fchynt op te leeveren voor een
gefchilftuk in de geneeskonst, dat niet

alleen ieders aandacht verdient , op
<iat men als onderzoeker der waarheid

ook in dit ftuk van de natuurkundige

huishouding van 'smenfchen hghaam
onderricht worde , maar dat daar en
boven van 't uiterst gewigt is op dat

men in ftaat geiteld worde om zig vol-

gens de infpraak van het geweeten van
zyn pligt te kwyten , zo wel in het

fchouwen der vrugten , als in de be-

paling wanneer omftandigheeden en
voorzichtigheid vorderen tot het uit-

fnyden van de vrucht uit 's moeders
lighaam te beiluiten : immers wanneer
het waar is dat de Heer noortwyk
heeft mis gehad, en dat men behalven

dat^
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dat, overtuigd, is dathetleeven van de
vrucht niet onmiddelyk van dat van
de moeder afhangt, zal zo men ftaaTi»-

de derzelver leeven, door deeze oveiv
tuiging, niet reeds minder van deezc
uitfnyding wordt afgefchirikt , dan in--

dien men begreep dat de vrucht met
haar zieltoogende en reddelooze moe-
der gemeenfchaplyk leevende , ook
reeds zieltoogende of waarfchynlyk
reeds geftorven was , deeze uitfny*

ding, ten minften na 's moeders dood-,

nooit verzuimd worden: 'er zyn ook
met de daad meenigvuldige bewyzen
voor handen, dat 'er dan nog leeven*
dige vruchten zyn afgehaald (m) : zo
dat het waarlyk te bewonderen is dac
deeze bewerking dikwyls zo fchande-
lyk vergeeten wordt; verfcheide fchep-
fels , nu begraven , zagen dan het
licht, en de Heer bordenave heeft
de menfchelyke maatfchappy byzon-
der aan i'ig verpligt door haar een
verzameling van waarneemingen mee-

de

Cm) Zie behalven de waarneemingen, die heis-
rrER. In ft. Chirurg. T. II. o. 708, en hallur, Elem,
Phyf. T. Vlll. p. 180. & Noc. ad Frael. hoerhavii^

T.'V. Part. II. p. 255, verzameld hebben d. vabï
DEa STERRE, over de Keizerlyke fncê, en fabr.

HiLDANUS, Epist. ad Dorifi^ium; <pper. p. 523 Sc 534,
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cle te deelen', zo van kinders welke
verfcheide uuren na 's moeders ^dood
leevendig zyn afgehaald, als van de^

zulken, waarin, fchoon zy zig dood
vertoonden, door onvermoeide be-

werkingen, het uitgebluschte leevens-

yermogen weer is opgewekt (n).

't Zou overboodig zyn , hier naar

'den Heer NOORTwyK om befchryving

yan zyn bereiding en van de deelen
{zelve uit te fchryven, opgemelde ree-

denen zyn genoegfaam om ieder na het
werk zelve te verzenden; 't is ons hier

genoeg gezegd te hebben dat 'er in

deeze proefneeming vaten fchynen te

worden aangetoond welke uit de baar-

moeder in het Chorium, en in de Pla-

centa zelve, tot in derzelver wortel

loopen, maar in het onderzoek zelve

of dit waarlyk zo is zullen wy van de
Jbefchryving der bereiding en der dee-

len, voor zo ver zy onmiddelyk op
hun plaats, ontbeerlyk te pas kom.en,

gebruik maken.
De Heer alex. monro , Hoogleer-

aar in de Ontleedkunde te Edenburg,
js overtuigd dat de opgefpoten vaten

,

wel-

en) Memoires de TAcadsmie Royale des Scien-

ces, Ao. 17/7.
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"welke de Heer noortwyk uit de baar-

moeder heeft zien gaan en volgens zyn
gedagte het Chorium en de Placenta

doorloopen , geen vaten van de nage-
boorte zyn : zyn Hooggel. ftelt hier

zyn eige ondervinding teegen ,
. en be-

fluit dat de uiteinden van de vaten
der nageboorte niet gefchikt zyn om
rood bloed te voeren (o) , dewyl dé
ftof door de ftreng ingefpoten niet in

dezelve doordringt; zo men onbevoor-
oordeeld redenkavelt , moet men be-
houdens allen eerbied voor de proef-

neeming , altyd meer gezag aan een
flellende dan aan een ontkennende
waarneeming geeven, om dat het ge-
maklyker is dat de flof niet doordringt,
dan dat zy doordringe; en in gevolge
hier van is de ondervinding van den
Hoogleeraar monro , op haar zelve
befchouwd in lang na niet genoegfaam
om die van den Heer noortwyk: om
ver te werpen; dan van meer gewigt
is des Hoogleeraars volgende ftellige

waarneeming.
Zyn Hooggel. fpoot de vaten van

de nageboorte op , door de ftreng met
terpentyn Oly, gekleurd door vermi-
jt: DEEL. Cc 11-

(o; Medical Esfays, T. II. p. 113.
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lioen, en zag den oly gekleurd door de
navelader te rug keeren, maar onge-

kleurd door kleine mondjes aan de
oppervlakte der nageboorte uitfype-

ien (p): deeze waarneeming is zeeker

flellig en bewyst volleedi^ dat de wyd-
te van de uiterfle vaten der nageboor-

te te klein is om de roode ftof door te

laten , vooral indien men hier by in

aanmerking neemt , dat deeze nog-
thans zulke vaten doordringt, waar
van men verzeekerd is dat zy geen
rood bloed voeren, gelyk de onder-

vinding den Hoogleeraar ruisch in de
uiteinden van de vaten der darmen
'geleerd heeft (q).

Hoe gewigtig deeze waarneeming en

hoe voldoenendhet groot getal derflel-

lige bewyzen is, teegens den gemeen-
fchaplyken bloedsomloop tuslchen de
moeder en de vrucht, zo is het nog-
thans zeeker, dat men om de onwaar-
heid eener proefneeming aan te too-

nen, minder vordert, door 'er andere
ftell'ge bewyzen , hoe voldoende an-

dersfinds, teegen aan te brengen, dan
door

Cp7 Medicat E<-rays, p. ro8.
' (q) F. RuisscHii. opera omnia. T. II. Tbef. I. p.

31. Are. I. No. 5 & Are. 2. ü.
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door zulk een proefneeming zelve te

onderzoeken , en uit haar eigen aard

derzelver ongegrondheid of onvolko-

menheid te bewyzen : 't is waarfchyn-

lyk hier om dat de Heer monro voi-

leedig tracht aantetoonen , dat de op-

gefpoten vaten van den Heer noort-
WYK geen vaten zyn , welke een ver-

volging van de navelvaten maken

,

maar alleen zulke , die uit de baarmoe-

der, zig verfpreiden door het celluleus

weeffel, dat tusfchen den inwendigen

rok en de vleeschagtige zelfftandig-

heid van de baarmoeder gevonden
wordt (r).

'^'De Heer monro verhaalt dat, toen

hy voor 't eerst een bevruchte baar*

moeder ontleedde , hy tusfchen der-

zelver vleeschagtige zelfftandigheid en
haren inwendigen rok een celluleufe^

fungeufe zelfftandigheid vondt, waar
door verfcheide vaten liepen, welker

' rokken zigtbaar waren en in welke
zelfftandigheid 'er boezems gevonden
werden: toen hy zulk een baarmoeder
voor 't eerst ontleedde, was hy van
dit maakfel onkundig en zag derhalven

Il de fungeufe zelfftandigheid , die zig na
Cc 3 het

CO L.. C . pa^. 124.
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het infnyden van het vleezig "gedeelte

van den Uterus vertoonde voor de Pla-

centa aan : naderhand ontdekte hy dee-

zen misllag, en droeg derhalven zorg
dat het vleezig gedeelte van de baar-

moeder niet van het celluleus weeffel,

maar dit , te gelyk met den inwendi-»

gen rok, werdt opgeligt, komende
hem toen het Chorium niet fungeus en
ongelyk , maar glad van oppervlakte
voor de oogen (s). Wyders is de
Hoogleeraar verzeekerd dat de Heer
NOORTWYK in zyn proefneeming den-

zelfden misflag gehad , en derhalven
alleen vaten gezien heeft, die uit de
baarmoeder door dit celluleus weeffel

loopen : indien men het verhaal van
den Heer monro met de proefneeming
van den Heer noortwyk vergelykt,

zo ziet men duidelyk dat 's Hoogleer-
aars verzeekering op de volgende
gronden rust.

Om dat de Heer noortwyk de
vleeschagtige zelfftandigheid van den
Uterus doorgefneeden hebbende ver-

wonderd was dezelve niet te kunnen
ppligten , waar van hy de reeden op-
iporende bevond dat het Chorium en

het

(s) Ibid. p. 122 & 123.
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'het geheel Ovum door Cellulofa aan
den Uterus vast was (t) : dat deeze ver-

eening aan de kant van de Placenta nog
fterker was (u): dat de vaten, die uit

de Placenta hepen uit boezems voord-
kwamen (v) : dat het Ovum een ónge-
lyke oppervlakte hadt (w), en het C/^o-

rium ondoorfchynend was (x) : alle

welke omflandigheeden zo van de ver-

eening door Cellulofa , van de boe-
2ems , die met de daad in deeze Cel'

lulofa zyn, van de ongelyke oppervlak-

te van het Ovum, en van de ondoor-
fchynendheid van het Chorïum noV
maakt overeenkomen met den misflag

van den Heer monro, toen hy dX^fun-^

geufe zelfftandigheid voor de Placenta

zelve aanzag.

De Heer r. forsten , thans Hoog-
leeraar in de Geneeskonst te Harder-
wyk, verdeedigde, toen zyn Ed. nog
op de hoogefchooi te Leyden was,
onder voorzitting van den Hoogleer-
aar G. VAN DOEVEREN, een uitmunten-
de verhandeling, waarin, behalyen

Cc 3 an-*

(t^
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andere gefchilftukken , ook die over
de inmonding der vaten van de baar-

moeder en de nageboorte verhandeld
wordt : behalven de aanmerkingen
door den Heer monro op de proefnee-
ming gemaakt;, is zyn Hooggel. van
gevoelen dat de befchryving, welke
de Heer noortwy.k van het maakfel
der vaten geeft, nog derzelver vervol-

ging nog de inmonding begunfli-

gen (y);"" zodanig zyn de geringe ver-

eening van de opgefpoote vaten met
de baarmoeder (z); de aderlyke boe-
zems in de Placenta welker rokken
zagt en zeer dun waren (a) : zyn Ed.
is ook van meening dat , indien de
ilof, waarlyk in zulke groote vaten
van de Placenta als noortwyk be-
fchrceven én afgebeeld heeft , was
doorgedrongen, deeze 2;eeker de ver-

dere takken zou zyn ingegaan , waar
van het teegendeel blykt , naardien 'er

in de ffcreng niets was opgevuld (b)

:

befluitende zyn Ed. uit dit alles dat de
ftof van den Heer noortwyk in het

cel'

Cy) R. FORSTEN, Disf. Ac. qaacst. fel. Pliyf. eX'
hibens. p. 73.

( z) L. C. § ö 2° p. o.
(aj Jbid. ^'7. 1° & 30 p. 10.

Cb^ Ibid. l 22. p. 17. & Pars, II, ^ 83. p. 9p,
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celluleus weeffel van de Placenta ge-

drongen, daar ter plaats valfche vaten

vertoond hadt, gelyk hem zeiven ge-

beurd was, toen hy, de vaten van de
baarmoeder van een fchaap opgevuld
hebbende, men gezworen zou hebben
dat de vaatjes opgevuld waren, fchoon
het by een nader onderzoek geblee-

ken hebbe, dat de flof uitgevaat was,
en het uitwendig aanzien van opgevul-
de vaten vertoonde (c).

Toen de Heeren monro en forsten
de proefneeming onderzogt en beant-

woord hebben was men nog onkundig
van die wys , waarop , men door de
onvermoeide vlyt en de ontdekkingen
van den Hooggeleerden g. hunter
thans het maaklel van de baarmoeder
en de nageboorte befchouwen kan (d):

Cc 4 wei-

fel L C. p, 77 Exper. IV.
(d) Schoon de Verhandeling van den Heer for-

sten, in 'c jaar 1774 is uitgekomen, en die van
den Heer cooper in 1707, welke een befchryving
van de Tuuisa Decidua HüNTEill en de Tunica Reflex*

of DiciJua Externs geeft , doch deeze zal waar-
fchynlyk niet bekend zyn geweest , dewyl de
Heer forstln p. 67 duidelyk ze?.t : Mtmoravit Ula

ÜALLLRUS, iaemque ffUNTERI notavit ohfervationes.. , ,

fuas avide cum edittone Tahularum yiri Dexterrtmi exfpec-

tamus .^ extnde perfperturi qsiid de (eiehrata hpdie memifftt'

Ua diddua fit ^^atuatdum»
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^velke ontdekkingen waarlyk, fchoon
de Heer hunter zelve de vereening
van de vaten van den Uterus en de
Placenta fchynt te (tellen (e), ons zo
groot een licht in het onderzoeken,
van die deelen , met welke de Heer
NOORTWYK eigenlyk beezig is geweest,
byzetten , dat men duidelyk aan kan
toonen, dat, 't geen hy voor de na-

geboorte en voor derzelver vaten heeft

aangezien, nog nageboorte, nog der-

zelver vaten, maar geheel andere dee-

len zyn^ zo dat men volmondig ver-

zeekerd kan zyn , dat de proefnee-
ming van den Heer noortwyk niets

ter betooging, in het verfchilftuk over
den gemeenfchaplyken omloop , af-

doet.

Om hier in gelukkig te Hagen, moe-
ten wy voor eerst letten op de volgen-
de byzonderheeden welke de Heer
noortwyk ons opgeeft.

, fl'. Als een der voornaamfle byzon-
derheeden koomt de ondoorfchynen-
heid van het Chorium voor, zo dat het
hem niet mogelyk was de ligging der
vrucht te zien (f) : men weet evenwel

dat

(e^ Medical. Comment. p. 52.

CO L. C. 5 12 p. 12' - •
•
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dat het Chorium volmaakt doorfchy-
nend is (g).

iS. Wyders wordt hetzelve zagt en
fungeus befchreeven (h).

y. Het was aan de oppervlakte van
de holte der baarmoeder door een
waar celluleus weeffel vast , 't geen de
reeden was, dat toen hy de vleeschag-
tige zelfflandigheid van de baarmoe-
der hadt doorgefneeden , de doorge-
fneeden deelen niet konden worden
opgeligt (i).

<F. Deeze vereening van het ey aan
de baarmoeder door celluleus weeffel

,

was daar ter plaats , daar de Placenta
vast is , vaster en de vasthegting iler-

ker (k).

s. In dit celluleus weeffel, zag men
aderlyke holtens , welke zeer zagt en
dun waren (1).

^. Door dit celluleus weeffel liepen

'er meenigvuldige vaten uit het Chori'

urn in den Uterus (m).

Cc 5 ,>], Dee-

Cg) Zie w. HUNTER, Anat. Uter. Hum. Gravidi,

1774. Tab XIX. K.

(h) L. C. § 12. 1°. p. 13.
(i) Ibid. § 6 1°. p. p
(k) Ibid. §7. 1° p. 10.

(1) Ibid. § 7. 2° p. 10.

(m) Ibid. § 6. 2*'. p. g.
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yj, Deeze vereening evenwel der va-

ten met de baarmoeder kon men zeer
gcmaklyk losmaken (n).

Q. De oppervlakte van het ey was
overal ongelyk van weegens de over-
blyffels der celluleufe zelfftaadigheid

,

waar mee het met de baarmoeder was
vereenigd geweest (o).

Deeze befchryving van den Heer
NOORTWYK , vergeleeken met het
maakfel dier deeien, zo als de Heer
HüNTER aangetoond heeft dat dezelve
gevormd zyn , als omkleed met een
vlies, 't welk, niet een rok van de na-
geboorte maar van de baarmoeder zel-

ve is, welke met den naam van Tunica

Decidua hunteri is beflempeld gewor-
den, toonen ons duidelyk aan dat het
deeze Tunica en derzelver celluleus uit-

fpanfel geweest is , 't geen de Heer
NOORTWYK voorde nageboorte aange-
zien, en waarin hy de opgevulde va-

ten aangetoond heeft.

Wy moeten derhalven, ten einde
men in ftaat worde om deeze vergely-
king in 't werk te Hellen , eerst het
maakfel van deeze Tunica Decidua en

de

(n^ Ibidem.

{o^ Ibid. %. II. p, 12,
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de vereening van de nageboorte met
den Uterus , door derzelver tusfchen-
komst, zo als ons die, door den Heer
G. cooPER , leerling van hunter , in

zyne uitmuntende verhandeling de
jlbortionibus is opgegeeven (p) en in de
platen van den Heer hunter wordt af-

gebeeld (q), voorftellen.

Het derde bekleedfel, (zynde het
omnium en het Chorium de twee eer-
ilej dat overal aan den Uterus vast is,

en dat te voren Chorium Spougiofum

,

fTomentofum genoemd werdt, wordt nu
volgens de verdeeling die de beroem-
de hunter ingevoerd en aangetoond
heeft Tunica Decidua genoemd: aan
den rand van de Placenta , daar al de
rokken vaster aan elkander gehegt
zyn, kan men, in de vroegtydige mis-
kramen, een onderfcheiden rok aftrek-
ken, welke nogthans duidelyk tot de
Decidua behoort , en die van den rand
van de Placenta af, het geheele C/^ori-

um als van den rand van de Placenta
omgeflagen, bekleedt^ wordende hier

om:

Cp; G. COOPER , Disf Med. Inaug. De Abortio-
nibus, Lugd Bat. 17Ó7.

(q) w. HUNTER. Anat. ütcri Ham. Gravidi. Tcb,
IV. X. et XXXI.
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om; fchoon hy in de laaste maanden
der zwangerheid niet kan worden af-

gefcheiden , onderfcheidshalve Deci»

dua Reflexa. of Decidua Externa ge-

noemd ; indien meii een gedeelte van
de Decidua affnydt, en men ze dan op
het water laat dryven, dan ziet men
derzelver beide oppervlakten als met
€en zagte, dunne wol bezet: de in-

wendige oppervlakte is met gaatjes

doorboord, zo dat derzelver maakfel
naauwkeurig na Brusfelfche kant ge-

lykt: dit, vergeleeken met derzelver

vereening met den Uterus, van welke
zy haar vaten ontfangt, doet den Heer
HüNTER gevoelen, dat zy niet, vol-

gens de algemeene gedaante, een be-
kleedfel van het ey , maar in de daad
een inwendigen rok van den Uterus
maakt: ook koomt deeze befchryving
volmaakt oveereen, met die, welke
de Heer winslow reeds van den in-

wendigen rok der baarmoeder gegee-

ven heeft , welke hy als met gaten

doorboord en met een dons bezet, be*

Ichryft (r) : 't is hierom dat de Heer
HUNTER beiluit: , dat zo dikmaal een

vrouw ontfangen heeft, en het ey op
den

(j'l j. B. WINSLOW , Anat. P. IV. § 5p<5. p. 574.



BERUCHTE PROEFNEEMING. ' 413

den gefchikten tyd uitwerpt, 'er een
gedeelte van deeze Membrana afvalt,
't geen misfchien de reede is, waarvan
dit maakfel door de ontleeders, hoe.
onvermoeid en kundig anderfinds>"
niet begreepen is (s).^ •^'.^'v

Het byzonder maakfel en vereenmg
van deeze Tunica Decidua zal eigenlyk
tot onzer opheldering gefchikt wee-
zen : de byzondere omftandigheeden

,

waarop wy letten moeten, zullen wy
ieder met die zelfde Griekfche letter,
als waar meede elke byzonderheid van
den Heer noortwyk , zo als zy on-
derling vergeleeken moeten worden,
is aangeduid, onderfcheiden , ten ein-
de deeze vergelyking daarna voor ons
zeiven gemaklyker, en voor den lee-
zer voor het oog zigtbaar worde.

A. Deeze Tunica is vleeschagtig , en
na geronnen bloed gelykende en derhal-
ven niet doorfcbynbaar (t).

• B. Schoon zy dik is, is zy evenwel
gemaklyk fcheurbaar, fpongieus en
teer, derhalven ook zagt (u).

r. Meenigvuldige, zagte, dunne,
ui'

(S) G. COOPER. L. C. p. lö—18.
Ct) Ibid. p, lö.

(u; Ibidem.



414 A. VAN SOLINGEN OVER EENE

Villeureo.va.den loopen 'er van af, en
breiden zig in een celhdeus weeffel

uit (v).

/^. Deeze Tunica wordt dikker en
haar vereening vaster na mate dat zy
nader by de Placenta koomt (w).

E. Het bloed dat uit den Uterus
door deeze Cellukfa van de Placenta

loopt, en ook volgens den Heer coo-
PER, weer na den uterus te rug gaat,

zonder de navelvaten aan te doen, (zo

dat de nageboorte uit twee ftelfels van
vaten zou beflaan (x) ) ilort zig altyd

in celletjes uit (y).
Z. Wanneer men de Vafa Uterina

opvult, zo ziet men verfcheide vaten

in deeze Decidua , welke het celluleus

weeffel van de Placenta uitmaakt, zo
dat zy zeer vasculeus is ; al welke vaten
verlengfels zyn, die uit de baarmoeder
voortkoomen (z). :

H. Deeze Tunica Decidua , fchoon
Aan de baarmoeder vastgehegt, laat 'er

zig

Cv) Ibidem.

Cw) Ibiü p. lö.

(x) Ibid. p 19.

(V) Ibid. p. 20.

i'z) Ibid. p. ló & 17. et HUKTLR5 L. C, Tab. IV,

ZZ, ut et Tab. X. Fig. 2. E.
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zig altyd van aftrekken {deglubt*

tur) (a).

">, De proefneemingen van den
Heer hunter hebben hem doen be-
fluiten dat de uitbreiding van deeze
Cellulofa, het celluletts weeffel van de
Placenta uitmaakt (b).

Laten wy nu de befchryvi.ng der
deelen, waar meê de Heer noort-
WYK is beezig geweest, met deeze van
de Tunica Decidua hunter i vergely^
ken , en ik meen dat wy duidelyk
overtuigd zullen worden dat hy deeze
Tunica Decidua en derzelver celluteus

uitfpanfel , en niet de nageboorte ge-
zien heeft.

Het Chorium van den Heer noort-
WYK was ondoorfchynend en belette
hem de ligging van de vrucht te
zien («) : en evenwel is het Chorium
doorfchynend ; dit doet ons reeds ver*
moeden dat hy geen Chorium gezien
heeft, maar wel onze Tunica Deddua;
die daar ook ligt, die de Heer noort-
WYK nog niet kon kennen , en weiko
zig vleeschagtig en als geronnen
bloed vertoonende, ondoorfchynend

19

(a) IbiJ. p. ld.

Cbj Ibid. p. 17.
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is (A): en befchryft zyn Ed. hetzelve

als zagt enfungeus ((3), de Tunica De--

cidua is niet minder zagt en Jpongi-

eus (B).

Is het Chorium volgens den Heer
NOORTWYK, door eenf^//«/^w/^zelfllan-

digheid aan de baarmoeder vereer

nigd (y) : men weet thans dat 'er over
hetzelve nog een andere rok ligt, dat

deeze zig in een celluleus weeffel uit-

fpant (r & 0) , en aan de baarmoeder
vastgehegt is (h) , maar niet het Cbori'

um, eigenlyk genomen.
Was dit celluleus weeffel vaster,

daar de Placenta zig vereenigt ((J), de
Tunica Decidua , die in een celluleus

weeffel wordt uitgefpannen (r & ©_),

"Wordt ook vaster vereenigd na mate
dat zy nader by de Placenta koomt (a).

Vondt de Heer noortwyk holtens

in die Celluloja, die het Chorium met
den Uterus vereenigt (f) : de Heer
MONRO vondt die boezems in de Cellu*

iofa, welke tusfchen het vleesch van
den Uterus en deszelfs inwendigen rok
ligt(c): de Tunica Decidua maakt dee-

2en inwendigen rok , en dit blykt nog
vyders hier uit, dat het bloed dat uit

den

(O Mcdical. Eüfays , T. II. p. 122.

I
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den uterus in de Cellülofa gaat, altyd
in cellen wordt uitgeftort, eer het
weer na de baarmoeder toegaat (E).

De vaten derhalven welke de Heer
NOORTWVK uit den Uterus in het ChO"
rium heeft zien gaan {Q, zyn vaten,
welke uit den uterus in de Tunica De*
cidua loopen, die, de Uterus opgefpo-
ten zynde, zig zeer vaatryk, en wel
uit zulke vaten vertoont te beflaan,
die uit de baarmoeder afkomen (z):

welke vaten ons in de bovenaangehaal-
de afbeeldingen van den Heer hunter
duidelyk vertoond worden.
Kan de Heer noortwyk zyn vaten

gemaklyk van den Uterus losma-
ken (ji) : men heeft juist de vaten van
de Decidua maar aftetrekken om ze los
te'krygen (h), wordende de Decidua
zelve zeer gemaklyk van den Uterus
gefcheiden, zelfs waarfchynlyk by ie-

der kraam.
Geen wonder derhalven dat het

Ovum, dat altyd glad is, by den Heer
NOORTWYK. van een ongelyke opper-
vlakte gevonden werdt (0) : dewyl de
Cellülofa, die het oneffen maakte, de
uitbreiding van de Decidua was, welke
het celluleus weeffel van de Placenta uit-

IX, DEEL. Dd maakt
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Inaakt (r & e) : dee2;e onefFenheid van
de Decidua , wordt ons behalven dat
door den Heer hunter , die ze Scabra

noemt, duidelyk afgebeeld (d).

Daar dan de befchryving van die

deelen, welke de Heer noortwyk ge-

zien heeft, zo volmaakt overeenkoomt
met de eigenfchappen van de Tunica

Dec'tdua hunteri en derzelver celluleus

liitfpanfel, zo ziet men duidelyk met
welke deelen deeze geleerde Heer ei-

genlyk is beezig geweest en dat de op-

gefpotene vaten , welke hy zegt uit

den Uterus na derzelver inwendigen
rok, die teevens den uitwendigften

rok maakt van de nageboorte, gaan,

en zig in derzelver celluleus uitfpanfel

,

dat de Cellulofa van de Placenta maakt,
verfpreiden : zonder eenige gemeen-
fchap met die vaten te hebben, welke
eigenlyk verlengfels van de navelvaten

zyn; eindelyk worden wy in dit alles

bevestigd, door het berigt dat de Heer
noortwyk van zeeker verlengfel van
het Chorium geeft, 't geen van een fun-

.

geiis maakfel is (e) , en een vlies uit-

maakt.

(^i^ L. C. Tab. XXXI. Fig. I. K.
(e) L. C. § H' P' 14-
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maakt, zynde (^xtfungeus vlies zeeker

een deel van de Decidua geweest.

Uit de kennis derhalven, welke ons

de vlyt van den beroemden en onver-

moeiden HUNTER van het weezenlyk

maakfel der deelenbezorgdheeft, volgt

deeze natuurkundige huishouding:

Dat de nageboorte uit tweederley,'

van elkander onderfcheiden , vatenge-

ftel beftaat, 't een dat een verlengfel

is van de navelvaten , waar na het

bloed uit de vrucht afkoomt, en waar

uit het weer na dezelve toegaat: 't an-

der beflaat uit vaten, welke door de

Cellulofa van de Placenta loopen, wel-

ke Cellulofa een uitbreiding is van een

inwendigen rok van de baarmoeder,

of, 't geen hetzelfde is, van den uitwen-

digen rok van de nageboorte, waar na

het bloed uit den Uterus afkoomt , en

waar uit het weer na denzelven gaat:

wyders, is de Heer noortwtk zelve

genoodzaakt te erkennen, hoe zeer

voor den gemeenfchaplyken omloop
yverende (f), dat de vaten, welke hy
opgevuld hadt, van een byzonder fa-

menftel waren (g).

D d 2 Dat

(O L. C. Pars II. § 83. p. 99-^103.

(g; Ibid. § ló. p. 14.
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Dat de Heer noortwyk 'de rood-
heid van de opvullende ftof aandentee-
genovergeflelden kant van de Placenta
hebbe zien doorfchynen (h) behoeft
ons niet te verwonderen , dewyl dit

verlengfel van de Decidua in de groe-
ven van de Placenta indringt, en der-
zelver gantfche zelfllandigheid door-
loopt (i) : waar meede ook volmaakt
overeenkomt, *t geen de Heer noort-
wyk in een nageboorte van zyn huis-

vrouw heeft waargenomen , welker
bolle oppervlakte niet alleen , maar
welker groeven zelve, tusfchen de
Tubera inloopende, door een vlies be-
kleed werden (k) , zo dat het niet te

bewonderen is, daar deeze Cellulofa

zig tusfchen de zelfllandigheid van de
Placenta verfpreidt, dat de opvullende
ftof, die de vaten, welke door deeze
Cellulofa gaan, hadt opgefpoten, aan
den teegenovergeflelden kant van de
placenta doorfcheen.
Men zou om verder te bewyzen dat

de vaten, door den Heer noortwyk
opgevuld, geen verlengfelsvan de na-

vel*;

(h) Ibid. Pars II. § 83. p. loi.

(i; G. cooPER, L. C. p. 17,

CkJ) L. C, 5 28. p. 19.
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velvaten zyn ,
gebruik kunnen maken

van een zeer gewigtig bewys, hier uit

ontleend, dat in 't geheel geen flof tot

in de navelftreng was gegaan (l) : 't

geen waarfchynlyk na zulk een geluk-

kige opvulling zoa gebeurd zyn: zyn

Ed. fcheen zelve verleegen dat men
hem dit zou teegenwerpen en tracht

het by voorraad op te losfen, zeggen-

de dat de geileldheid van fommigc va-

ten belet, dat de ftof niet door de ver-

dere verlengfels doordringt, zig hier-

om op de Structuur van de Testes en de

Fafa Seminalia beroepende, doch be-

halven dat dit reeds uitmuntend door

den Heer monro beantwoord is (m)

,

zo voldoet het ons overtuigd te zyn

dat de Heer noortwyk met andere

deelen dan hy bedoelde, is beezig ge-

weest, zo dat hier eigenlyk geen ver-

dere teegenwerpingen of oplosfmgen

vereischt worden.
Dus hebben wy gezien dat de be-

ruchte proefneeming van den Heer
NOORTWYK niets afdoet ter betooging

van de vereening der vaten van de

baarmoeder en de nageboorte: teegen

Dd 3 dee-

CD Ibid. Pars IL § 83. p. 99.

Cm; Medical E&fays, T. IL p. 125,
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deeze vereening zelve is in de boven-
aangehaalde verhandeling uitmuntend
door den Hoogleeraar forsten ge-
fchreeven ; dan ik ben overtuigd dat
niet alleen deeze vereening, zo als de
Heer forsten heeft aangetoond , on-
waar is , maar dat zelfs de vrucht op
geenerley andere wys door het bloed
van de moeder gevoed wordt, en een
leeven leeft , dat niet onmidlyk van
het hare afhangt ; welk gefchilfluk ,

dat om reedenen, die in het begin van
deeze verhandeling zyn bygebracht

,

van zoo een groot gewigt is, ik binnen
kort naauwkeurig hoop te onderzoe-
ken , of, zo het wat aanloopt eer dit

ftuk geplaatst wordt, misfchien reeds
zal onderzogt hebben , wanneer dit

fcet licht ziet.

VROED'
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VROEDKÜNDÏGE WAARNEMING

VAN

TWEELINGEN,
DIE HET WATER EN VLIEZEN

GEMEEN HADDEN.

DOOR

^7AC O BUS DE PU TT.

w ^ ^

jlj)at tweelingen of drielingen ,
ge-

duurende de zwangerheid ,
yder hun

byzonder water en vliezen hebben,

ten ware zy tegennatuurlyk aan mal-

kander gewasfchen zyn , is iets, dat van

de voornaamfte vroedkundigen Heilig

geleerd wordt.

De Heer A. levret , beroemd
vroedkundige , zegt in zyn boek:

Vart des accouchement^ , Chap, 5. Les

JumeauXy ifoiés a uus egards, ont cba-

cun leur placenta , leur cordon , leur

membraneSi et leurs eaux portkulieres

:

Dd4 dat
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dat is: De tweelingen, die niet aan el-

kander zyn vastgehegt, hebben altyd

yder hun byzondere nageboorte, na-

velftreng , vliezen en water. Van
hetzelve gevoelen zyn ook de Heeren
\v. SMELLiE , verhandeling over de
Vroedkunde, pag. 73; h. van Deven-
ter, Novum Lumen tab. 5. f. meau-
RiCEAU, j4phorismes touchant la grosfeS'

fe, etc.Section'^o. R.MUNNiNGHAM,Com-
pendium artis obfletricariae, pag, 10. j.

G. ROEDERER , Elements de Part des aC'

couchements ; pag. 35. d. h. gallan^
DAT, grondbeginfelen der Vroedkun-
de; hoofdft. 26. A. VAN DE LAAR, ver-

loskunde; §. 190. j. DE REUS, verlos-

kunde; hooftft. 12. De Heer la mot-
te en anderen, offchoon zy zulks niet

ftellig zeggen, vooronderftellen zulks

egter als een bekende waarheid , en
brengen waarnemingen by van tweelin-

gen , waar by zulks plaats had ; en
hier uit worden zelfs redenen afgeleid,

waarom in geval van tweelingen , het
eene kind dood, ja verrot, en het an-

dere levend en welvarend zyn kan.

Myne waarnemingen van tweelin-

gen , en zelfs van drielingen , komen
jiigr pok meest alle inede overeen,

^l5
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als waarin ik dezelve meest altyd in

byzondere vliezen en water befloten

gevonden heb.

Dat egter deze gemeene regel aan
eenige uitzonderinge- onderhevig is^^

zal, zoo ik denk, uit de volgende
waarneming , die ik verkort bybrengeh
^al, ten vollen blyken. u.-)

Den 22 October 1780, wierd ik'gé*

roepen by de vrouw van Anthony de
Koster, wonende in de Koningltraat
binnen deze Stad {Middelburg\ , om
haar in haare verlosfmge te asfifteeren

;

reeds 8 of 10 dagen te voren was ik by
haar gehaald, gemerkt zy zeer kloek
en ongemeen pynelyk was, dog ik

konde by het onderzoek geen kind be-
flaan, waarom ik tweelingen en een te-

gennatuurlyke verlosfmge wagtende
was. Nu by haar komende, vond ik

de vliezen gebroken, en een voet des
kinds in de Vagina-, haar behoorlyk ge-
plaatst hebbende, was dit kind door
een fterke weed e reeds zoo laag ge-
zakt, dat deszelfs billen in het bekken
gezakt waren, en ik dus genoodzaakt
was het kind by dien eenen voet te

doen geboren worden, het geen ook
Dd 5 fpoe-
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fpoedig volbragt wierd. Dog het was
my niet mogelyk het kind zoo verre

te brengen , dat ik hetzelve op myne
knyen konde plaatfen, offchoon niet

alleen het gantfche lichaam , maar
zelfs het hoofd geboren was ; waarom
ik dagt, dat deszelfs navelftreng om
den hals gewonden , zoo als niet zel-

den plaats heeft, my hier in belette-

de, en poogde dus dezelve te ontwik-

kelen; dog hier in niet Hagende ont-

dekte ik by nader onderzoek, dat de
navelflreng van het geboren kind ge-

heel vry en los hing , maar dat de
ilreng van een tweede kind, een ge-

heele flag om de rondte van dit kinds

hals deed , waardoor hetzelve terug

fehouden wierd. Dan het geboren
ind, inmiddels door die navelftreng

als geworgd zynde, konde geen adem
halen , de omloop des bloeds wierd

door de halsvaten oelet , en was dus

in een eminent gevaar. Niets bleef 'er

overig, dan de om den hals gewonden
ilreng aftefnyden, het geen ik terilond

deed , met gevolg dat het kind aan-

ftonds fchreeuwde en fpoedig te regt

kwam. Na de ftreng van dit geboren
kind
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kind mede toegebonden en afgefneden

te hebben, gaf ik hetzelve over aan

een vrouw, die alleen tegenwoordig

was ; voorts bragt ik aanftonds de

hand in de Vagina, en voelde het twee-

de kind in een vooroverliggende gellal-

te voor het Os Uteri bloot liggen, dat

ik terftond by de voeten afhaalde , als

mede na een weinig toevens de nage-

boorten, die door de famentrekkinge

der baarmoeder wierden uitgedreven,

waarna de moeder te bed verzorgd

wierd.

De Nageboorten dezer twee kinde-

ren nader onderzoekende, vond ik dat

dezelve zoodanig aan elkander gewas-

fchen waren , dat *er niet de minfte

blyk van fcheidinge plaats had, en

men met regt mag zeggen, dat deze

kinders zoo wel als gemeene vliezen

en water, ook maar eene gemeene na-

geboorte hadden, waaruit de beide na-

velftrengen omtrent twee vingeren

breed v^n eikanderen hun oorfprong

hadden, zonder de minfte fchaduwe

van vUezig middelfchot, waardoor de
kinderen van elkander zouden zyn ge-

icheiden geweest, gelyk in de meeste

gevallen plaats heeft , en volgens de

ge-*.
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geciteerde fchryvers altoos zoude
plaats hebben (a).

Ik heb deze Placenta in Liquor ge*
conferveerd en aan verfcheiden konst-

fenooten vertoond, gelyk dezelve
ier afgeteekend bygevoegd wordt.
Uit deze waarneming blykt: Ten i.

Dat deze kinderen door geen vliezig

middelfchot van malkander zyn ge-

fcheiden geweest; en in zoo een geval
konnen de verlosfmgen van tweelingen,
waarvan Genefis 25 vers 24, 25 en 26
en Genefis 38 vers 27 tot 30 gewag ge-

maakt wordt, veel gemakkelyker in

hunne omftandigheden begrepen wor-
den,

Ca) Dit middelfchot, dat gerneenlyk de tweelin-

gen van elkander fcheidt , wordt gemaakt, indien de

nageboorten aan elkander vereenigd zyn, door het

Amnion of Larasvlies van beide kindcrs tegen mal-

kander aangeplakt, hebbende zy het Chorion of

Adervlies mee elkander gemeen; Maar indien de

nageboorten byzonder , en geheel van elkander

zyn afgefcheiden, zoo heeft yder kind zyn by-

.zonder Chorion en Ainnion, èn beftaat het mid-
delfchot als dein uit bet Chorion en Amnion van de
tw.^e kinders, waardoor hetzelve zeer fterk en
mocijelyk on te breken wordt, ingeval het twee-
de kind k\val>k gcplaa:st is; In dit e:eval heb ik

best geflaagd met dour middel van den duim en mid»

deiften vinger d.- vliezen te fpann.'n, en dezelve

met den vooriVerj vinger tusfchon de leden van het

kind te d' orboien, het geen my op deze wys
nooit miiiukt is.
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den , dan wanneer men vooronderflelt

dat zulks al plaats hadde.
Ten 2. Dat in een geval als dit, al-

waar geen middelfchot gevonden
wordt , tweelingen eikanderen op ver-

fcheiden wyzen den uitgang zouden
konnen beletten; niet alleen door mid-
delvan de ftreng van deneenen , om den
hals of ledematen van den anderen ge-
wonden , gelyk in dit geval plaats had-
de; maar ook met de ledematen zelfs,

waarop men in verlosfmgen van twee-
lingen moet verdagt zyn , om geen
twee beenen van twee onderfcheiden
kinders faam te voegen, en daar by de
verlosfmge te volbrengen, het geen,
zoo men begrypt, van zeerkwaade ge-
volgen in de uitkomst zoude zyn.

VER-
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VERKLARING der PLAAT.

AAAA. Nageboorte gemeen aan de twee kin-

ders.

BBBB. Vliezen daar nog aan vast , waarin de

kinders zyn opgefloten geweest,

CC. Gedeelten der twee ftrengen, waar-

aan de twee kinders zyn vast geweest.

jj. Ader die van de eene ftreng naar de

andere fchynt te loepen , zonder eenig

middelfchot , waardoor deze tweelingen

van eikanderen zouden zyn gefcheiden

geweest.

^ ^ ^

VER-
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VERHANDELING
TER

ONDERZOEK,
OF PHILIPS, DE DKRDE VAN DIEN NAAM
ONDER DE HOLLANDSCHE EN ZEEUWSCHS

GRAAVEN, ZIG OOIT DOOR DEN ROOPvI-

SCHEN PAUS HEBBE DOEN ONTSLAAN
VAN DEN EED, DIEN HY, BY HET

AANVAARDEN DER REGEK-

RING, GEDAAN HAD;

DOOR

M'. N. C. LAMBRECHTSEN.

Cj)ncier alle beloften en verzekerin-

gen heeft men altoos , onder alle Vol-

keren, den Eed het allermeest geëer-

biedigd , en daar aan het fterkst ver-

mogen toegeëigend. En waarlyk geen

wonder, daar men onmogelyk de goe-

de trouw ernstiger kan bevestigen j^

dan onder aanroeping van het Opper-
we-
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wezen, dat getuige is van alle de ge-
waarwordingen en voornemens van
het menfchelyk hart, en dat zoo wel
den wil als het vermogen heeft om de
ontrouw , door het vermetel aanroe-
pen der Goddelyke Almagt en Alwe-
tenheid verzwaard, te flrafFen. De
Eed is , dus , de plegtigfle band in de
Maatlchappy , het kragtigfte middel,
waar door het menfchelyk vernuft zig

tegen de ontrouw gemeend heeft te

kunnen verzetten , de waarborg ter na-

koming van verbintenisfen en belof-

ten, en de zekerlle gerustftelling no-
pens de waarheid der gebeurtenisfen.

De fchending , derhalven , van deze
heilige verbintenis behelst niet alleen

eene allerfnoodfte verfmading van het
Opperwezen , maar ook bovendien
eene ftrafwaardige inbreuk op de vei-

ligheid en het geluk der Maatfchappy,
en byzonder op het regt van den ge-

nen, ten wiens behoeve de Eed ge-
daan is: dus kan ook niemand der fter-

velingen van deze plegtige verbintenis

ontflag verleenen, ten zy alleen hy,
die regt uit den gedaanen Eed verkre-

gen heeft, of aan wien hy dit zyn regt

heeft overgedragen. De Maatfchappy
ze-
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zekerlyk of de Vorst, die voor des-

zelfs regten waakt, kan de üakoming
van eenen Eed, fchoon op zig zelf

verbindend , beletten , wanneer het
heil der Maatfchappy zulks uitdrukke-

lyk vordert : maar nimmer ftaat zulks

in de magt van eenig Kerkelyk Op-
ziender of van eenig gewaand Hoofd

.

eener zoogenaamde Algemeene Kerk.
En het is uit de oude Gefchied-verha-
len overbekend, welke rampzalige ge-
volgen de Abfolutien of Eeds-ontllagen
der Roomfche Kerkvoogden hebben
na zig gelleept. Gelukkig die Gewes-
ten, die 'er nimmer het heilloos ge-
voel van gefmaakt hebben ! Gelukkig,
mogelyk, zouden deze Landen ge-
weest zyn, en onder de belliering van
hunnen wettigen Heer gebleven, in-

dien de laatlte hunner Graaven , aan
zynen plegtigen Eed indagtig , zig

daar naar had gedragen , zonder zig

fchandelyk te doen ontdaan van de
verpligtingen , die hy 'daar by had op
zig genomen , en die met 's Lands
welzyn, zoo wel als met zyne- eigen
belangen, overeenkwamen. .--uijv

Er is veel gefchreven over hèt fègtJ

der afzwéering van Philips , ten Jaafe

IX. DEEL, E e 158 1.
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1581. Niet lang geleden wierd dit ftuk

zelfs in het breede verhandeld. Het
regt der afzweering zogt men in het
regt der wapenen , in het regt van
overwinning, waardoor, dat is, door
de kans des oorlogs, ten voordeele
van Nederland nog eindlyk gelukkig
uitgevallen , de zaak in verfchil is be-
flist geworden. Op velerleije wyzen
heeft men tragten te toonen, dat Phi-
lips een Dwingeland geweest zy. Maar
de vraag blyft altoos, wanneer is hy
zulks geworden? Wanneer heeft men
hem als zoodanig befchouwd ? Hoe
lang heeft men hem als Dwingeland en
Opperheer te gelyk beflreden en ge-
hoorzaamd?

'Er zyn, die oordeelen, dat men het
duidelykst en ontwyfelbaarst bewys
van 's Vorften dwinglandy te zoeken
hebbe in zyne bevestiging van het
vlock-vonnis , door de Regtbank der
Inquifitiein Spanjen, op de lóFebrua-
ry isöS, tegen alle de Nederlanders (be-

halven eenige weinigen) uitgefproken.
- hn, waarlvk, een geheel Volk, on-
verhoord, door onbevoegde en party-
dige Regters van eene andere Natie

,

in een ander Land, fchuldig te verkla-

ren
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ren aan de hoogfte misdaad, en buiten

de befcherming der Wetten en dage-
lykfche Regteren te ftellen, is, naar
d.e aanmerking van een zeer kundig
Schryver (a), iets, van 't welk nien in

de Hiftorien te vergeefs een voorbeeld
zoeken zou.

Indien dit niet bewyzen kan , dat

Philips, fchoon de natuurlyke Vorst,
de Erf- en Grond- Heer dezer Lan-
den , zyne voorvaderlyke bezittin-

gen , volgens de regelen van het on-
veranderlyke Natuurregt (aan 't welk,
myns oordeels, de rang in de beoor-
deeling der redelykheid van eenige ge-
beurtenis behoort vergund te worden,
boven de grillige ftellingen van het
Leenregt, uit de barbaarfche zeden en
gewoonten der middeleeuw oorfpron-
kelyk) , immers toen reeds als een
openlyke Dwingeland kon en moest
worden aangemerkt, die van zelfs op-
hield Vorst te zyn , en alle regt tot ds
Regeering verbeurd had, fchoon zyne
ai te getrouwe en lydzame Onderda-
nen hem nog lang daarna als hunnen
wettigen Vorst en Heer behandelden
en wilden hebben aangemerkt; indien

Ee 2 dit,

(9]) Hiftorie van de Sacisfactii van Goes, bl. 33.
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<iit, ^eg ik, door de bevestiging van
dit verfchrikkelyk vloekvonnis , niet

bewezen wordt, zullen geene redenen
langer iets meer vermogen.
[r Dan, hoe gewigtig ook my dit be-

yys yoorkome, geloof ik egter, dat

men de dwinglandy van Philips met
eene.vroegere gebeurtenis zou kunnen
ftaven , niet alleen , maar zelfs daar

uit, als uit een vrugtbare bron van tal-

iooze ellenden en rampfpoeden, zoo
.wel de bovengemelde onregtvaardig-

heid van den Vorst, als zyne overige
euveldaden afleiden.

Trouwens > indien Philips , gelyk
van hem getuigd wordt, en het geen
ik in. ideze VernandeHng nader zal on-
derzoeken^zig door den Roomfchen
Paus heeft doen ontdaan van den Eed,
dien hy, by zyne komst tot de Re-
geering, aan deze Landen gedaan had,
met betrekking tot derzelver privile-

giën , zal het op dezelfde gronden

,

als ik reeds hier voren heb aangepre-
zen , weinig betoog behoeven , iat hy
toen reeds daar door ophield een wet-,

tig Vorst te zyn, in weerwil der lyd-
zame onderwerping zyner Onderda-
nen , die zig anderzins nu ook van

hun-
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hunnen kant ontflagen konden reke-

nen van den Eed, waar mede zy voor-

heen zig aan hunmen Vorst verbonden

hadden. Immers nu hy zig niet lan-

ger aan zynen Eed verpligt oordeel-

de , nu hy zyn gewisfe kon te vrede

ftellen met de vrybrieven van den

Paus, zonder de wraak van het Op-
perwezen te fchroomen, was ook de

eenigfte hinderpaal , welke hem in zyne

heillooze oogmerken tegenftond, maar

welke ook de fterkfte waarborg van

's Volks Regten en Vryheden was , uit

den weg geruimd, en een ruime baan

geopend om fpoorflags ter vertreding

van alle Goddelyke en Menfchelyke

Wetten voortteilaan.

Men verwondere zig dan niet, dat

Philips, door eenen blinden yver voor

den Roomfchen Godsdienst bewogen

,

met veragting van het uitdrukkelyk

Voorregt zyner Onderdanen-, door-

gaans genaamd de non evocando , en
door hem zelfs bezworen, die ver-

fchrikkelyke Regtbank van Geloofs-

onderzoek in zyne Landen dorst in-

voeren en met geweld doordringen:

veel min, dat hy het vloekvonnis in

Spanjen, tegen het ganfche Volk van

E.e 3 Ne-
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Nederland, welks befcherming hy met
de plegtigile Eeden op zig genomen
had, gewezen, m»t zyn gezag ber

ilond te bevestigen.

Het verdient, ondertusfchen , myns
oordeels, byzondere opmerking, dat

men geen algemeener en naauwkeuri-
ger aanteekening by de Hiltoriefchry-

vers vindt te boek gefield nopens het
ontflag van den Eed, door Philips van
den Paus verkregen , daar nogthans
aan de waarheid dezer gebeurtenis niet

weinig gelegen ligt.

De Schryver van het Leven van
Willem den I (b) fpreekt 'er van in 't

voorbygaan. Dog meer opzettelyk
wordt het verhaald by IVotfon in het
Leven van Philipi den II (c) , zonder
dat hy egter eenig gezag voor zyn ver-

haai bybrengt. ÏFagenaar (d) verhaalt

yan den Kardinaal van Granveile, dat

men hem nagaf, dat hy den Koning
aangezet had, om zig door den Paus
te doen ontflaan van den Eed, op 't

handhaven van ^s Volks voorregten,

^Y 't aanvaarden der Regeering ge-

daan,

Cb^ TIT. Deel W. 481, - -

(p) I. Deel bl. 296.
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daan. De befchuldiging ten laste van

Granvelle fchynt IVagenaar niet voor

bewezen te houden, fchoon hy, wat

het ontflag van den Eed zelf betreft,

de zaak in het midden iaat.

Dan de geloofwaardigheid daar van

is genoegzaam bewezen door het ge-

tuigenis van den Prins van Orange

,

Willem den I, in zyne bekende Apo-
logie (e). Daar hetzelve zeer ftellig

en nadrukkelyk is, verdient het ze-

kerlyk hier woordelyk te worden in-

gelast.

Na dat hy den Algemeenen Staten

(aan wien hy in zyne bovengemelde
Apologie zyn rede inrigt) had voorge-

houden, dat, om te kunnen oordee-

len over de genegenheid, die de Ko-
ning hun toedroeg, zy llegts hadden te

overwegen, -dat zy nooit een vrye
Staatsvergadering hadden kunnen ver-

krygen, laat hy als een reden daar van

volgen: Dewyl dat de Vyand wel ver»

Jlond, dat zulks het eenige middel was,

om den boom van uwe Privilegiën by den

fuoct aftehouwen , ende de Pontein ader

van uwe Vryheid te doen uitdroogen , na-

melyk te beletten , dat de voorjz. Staten

Ee 4 niet

Ce) BI. 73 en 74.
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met en zouden befcbreven worden. Want
wat is den Volke daar mede geholpen ^

dat zefchoone Privilegiën hebben ^ in rein

perkement befcbreven , in een koffer lig'

gende , zoo ze door V middel ^n toedoen

van de Staten niet onderhouden en ter ex^

ecutie gefield en worden,, op dat men de

hragt en werkinge derzelve moge bevin-

den? Ja f dat meer is, de Koning had al

langen tyd van te voren hem hy den Paus
laten dispen/eeren van den Eed, dien hy
ulieden gedaan hadde aangaande de onder-

houdinge van uwe Privilegiën^ — Want
en koude hy niet bevtoeden , door dien dat

hy hemzelven ontflagen hield van den
Eed, dien hy ulieden gedaan hadde ^ dat

gy insgelyken ook quyte ende ontflagen

waart van den Eed, dien gy hem daar te"

gen hebt gedaan, indiervoegen , dat gy
hem geen onderdanigheid nog gehoorzaam-
beid meerfchuldig waart ? enz.

Dit getuigenis van den Prins wordt
van ter zyde bevestigd, door het geen
Jiy in zyne eerfte verantwoordinge (f)

verhaalt, dat nameiyk de Kardinaal
van Granvelie gezegd had, dat de Ko'
Kling dezelve Landen niet en konde wel
gehouden i ^^onder aldaar macht van Span->
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giaerden te hebben , en door den Paus
hem te doen ontjlaan van den Eed, dien

hy in V aanvaerden derzelver Landen
hadde gedaan enz.

Le Petit (g), een zeer naauwkeurig
Hiftoriefchryver , verzekert het ook,
zonder eenige twyfeling. Le Roy d''Es'

pagne , zegt hy, craignant^ que la Re-
ligion des Protestants du Pays Bas ne
paccreut pas trop, — y voiilant procd'

der d feu &^ d fang , pourfuivant le con»

cept, qui en avoit étê pourjettê d l^entrc'

vue de Bajonne (h) , n^ayant egard aux
Ee 5 pri"

Cs) Grande Qhronïque Anüenne ér Moderne L. Jf.

pag. 1Ó3.

' h; Zie hier van denzelven /e Petit L. IX. p. 6g.
Men verbeelde zig niet dat liet ontwerp, om den
voortgang der Hervorming in den Godsdienst
door gansch Europa met geweld te fluiten, te Ba-
jonne ten Jaare 15ÓÓ, allereerst en alleen gefmeed
zy. Het was een gevolg van verfcheiden Staat-

kundige oogmerken , en het geliefkoosd Plan van
Keizer Karel , het Spaanfche Hof, en by zonder van
den Hertog van Alba, In de Byeenkomst te Pe-
ronne ten Jaare 1558 was daar over reeds affpraak
gemaakt tusichen den Kardinaal van Lotharingen en
den Bisfchop van Atrccht. Z Wagenaar VI. Deel
bl. 30, En hier over had Alba den Franfclien Ko-
ning, Hendrik den II, geduurende de Vredes-on-
derhan delingen, niet lang daarna, onderhouden.
Z. Apologie van Willem den I. bi. 48. Fan Reid Neder/,

Oorlogen bl 4. Dit zelfde Plan tragtte men in

Scliotlaiïd, op aanmoediging van Pius den IV. en
vaa
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privileges du Pays, par luy tam foïenneU
lement jurêcs d la joyeiife entree , qui
n^admettent aucun Gouverneur etranger,
duquel ferment il fetoit jait dispenfer
par Ie Pape, envoia au Gouvernement
desdits Pays Dom Ferdinandes Alvares
de Toledoy Duc d'Alve ^c.
Eindelyk verdient het getuigenis

van N, Burgundius (i) te worden opge-
merkt, ïiy verhaalt, dat de Kardi-
naal van Granvelle zig den haat van
het Volk zodanig op den hals gehaald
had, dat men opentlvk riep, dat hy
verdiende gehangen of gelleenigd te
worden. Ütique, zegt hy, postquam
per multitudinem fpar^i caepit , fuafisfe
illum Regi, ut a fummo Ponttfire peteret
{ibfolutiortemfacramentiy in aufpiciis Pr'm-
cipatus emisji , quo fua civibus jura ac
privilegia eriperet. Was dit gerugt on-
waar geweest, zou Burgundius , die 'er

2ig ileeds op toelegt, om de verdien-

den

van den ïCardinaal vgn Lotharingen, den Oom van
de Schotfche Koningin Maria," doortczetten. Z.
Kotert/o» Gefchkd. van Schotland II. Deel bl. 9, 5Ó.
Ook is het bekend, welke pogingen ten dien ein-
de de Hertog van Alba, geduurende zyn vcrblyf
in de Nederlanden, in Engeland heefc in het werk
gefteld. Z. Rohertjo» /. /. bl. 220, 240, aói, 208,
272, 284.

iX) Hifioria Belgna , L, I. /^, 52*
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ften van den Kardinaal te verheffen en
zyne misflagen te verfchoonen , zulks
buiten twyfel hebben aangeteekend.
Dog dit is 'er 200 ver van daan, dat
hy zelfs dezen raad van den Kardinaal
onder deszelfs geflrenge deugden
fchynt te rekenen. Virtutes amaras^
vervolgt hy, 'uttia non nocebant

; quae
fub umbraifnagnitudinis excufata latebanu

Het lydt dus , myns oordeels , geen
bedenking ter weereld , of Philips zig

waarlyk door den Paus van zynen Eed
hebbe doen ontflaan, dienhy by zyne
komst tot de Regeering gedaan had.
Men zou echter kunnen vragen, ofmen
dit Eeds ontdag moet betrekkelyk ma^
ken op alle de Privilegiën en Regten
der Nederlanderen, die Philips eerst
ten Jaare I549> ^^^"^ hy als toekomend
Vorst en Heer der Landen wierd inge-

Jiuldigd, en daarna ten Jaare 1555, ^^

de onderfcheiden Gewesten bezworen
had : dan of men hetzelve alleen te
verftaan hebbe, ten aanzien van eeni-

ge byzondere voorregten, welker na-
koming den Vorst in het een of an-

fier oogmerk zouden hebben in den
weg geftaan: en in beide gevallen, of
^it pntflag by een daar toe opzettelyk

inr
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ingerigten Brief gegeven zy , ofwel by
gelegenheid van eenig ander gunstbe-
wys. Het eerfle fchynt, volgens het
getuigenis van Orange en Burgundius
aannemelyker te zyn. Dog voor het
andere fchynt het gezag van Ie Petit te

pleiten. Deze trouwens fchynt het ont-

ilag van den Eed , door Philips by zy-
ne Blyde Inkomfte gedaan^, te bepa-
len tot die voorregten, uit kragt van
welke een Vreemdeling tot de Land-
voogdy niet kon worden toegelaten.

'Er komt by, dat men niet moeije-
lyk eenige Pausfelyke vrybrieven zoü
kunnen aanwyzen, in welke Philips

ontflagen wordt van zynen Eed, zoo
verre zy ftryden mogt tegen het ^t^n
hem by dezelve vergund was. Men
denke , by voorbeeld , aan de Bulle
van Paulus den IV. ter invoering van
de Nieuwe Bisdommen. Terwyl men
zig (zoo veel ik heb kunnen nagaan)
zal buiten ftaat bevinden, om ééne
Pausfelyke Bulle aan te toonen, daar
toe opzettelyk ingerigt, om Philips van
de onderhouding van alle de Voorreg-
ten der Nederlanderen, zonder eeni-

ge bepaling, te ontheffen.

Dog als men in aanmerking neemt,
dat
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dat het gezegde van Ie Petit een alger
meener uitlegging lyden kan

, (het
geen te aannemelyker wordt , indien"

men volgens IVagenaar (k) aanmerkt;
dat de Stadhouders wel vreemdelingen
zyn mogten) , dat bovendien het getui-
genis van Orange zeer ftellig is en uit-'

drukkelyk, fchynt men te moeten be*^

fluiten, dat Philips waarlyk door den-
Paus ontflagen zy van den Eed, by
den aanvang zyner Regeering gedaan ^
ter nakoming van 's Lands regten en
privilegiën , immers zoo verre dezelve
tegen zyn oogmerken mogten aanloo ^

pen. :

'

\

En welke waren Philips oogmerken
anders, dan het verkrygen eener vol-;

fl:rekte Oppermagt over de nu Vereenig-
de Gewesten, en degeheele uitroeijing
der Hervorming in den Godsdienst?
HetHof van Rome, 't is waar, zag de
fteeds toenemende magt van het Huis
van Oostenryk, byzonder van Philips;'
met nydige oogen aan, en fchynt, om
die reden, weinig belang gehad te heb-
ben het eerstgemelde oogmerk van
hem te begunftigen. Dan, als men in-

aanmerking neemt, dat het, met zulks;

te
r<k) V. Deel bl.429, 383. en VI. Deel bl. 52-54.
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te doen, gelegenheid gaf, dat Philips de
handenvol werks kreeg, dathy enzyne
raadslieden van andere ondernemingen
afgetrokken wierden, zyne fchatkisten

geledigd, zyne krygsbenden en bevel-
hebberen van de Kerkelyke bezittin-

gen verwyderd en naar de Noordelyke
deelen van Europa afgewend, is het
zeer wel met de denkenswys van den
Roomfchcn ftoel overeentebrengen

,

dat het de Overheerfching , waarop
Philips in de Nederlanden vlamde

,

kon begunftigen , te meer alzoo ook
daar door de weg gebaand wierd, om
aldaar den Roomfchen Godsdienst al^

leen te vestigen, en. alle leerftellingen

,

die daar van afweken , , uitteroeijen.

Maar dit flrookte zoo wel met de ver-
langens van den Roomfchen ftoel, als

met de oogmerken van Phihps. De
Hervorming maakte , tot beider Ipyt
en droefheid, over gansch Europa een
ongelooflyken voortgang. Philips had
reeds befloten dezelve in zyne Staten
uit te roeijen. Het Hof van Rome hef-

doelde hetzelfde over geheel Europan-
En daar middelen van overreding by
Philips ten dezen opzigte onbekend
waren, meende hy zig te moeten be-

die-
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dienen van nadrukkelyker. Hier toe.

verkoos hy de befluiten der TrentfTche

.

Kerkvergadering in te voeren, en de
Inquifitie met allen ernst door te ZQt*
ten. Om nu hier toe des te ligter te-

geraken , verzogt en verkreeg hy van[
den Roomfchen Paus de vryheid om-
in Nederland verfcheiden nieuwe Bis-
dommen in te voeren. Dit ftreed wel
tegen 's Lands bezworen regten eiv
^ryheden ; het oogmerk was ook wei-
geheel onregtveerdig : doch ftrookte
volmaakt met de inzigten van 't Room-i
fche Hof. Geen wonder dan , dat de^;
ze daad wel ras door hetzelve gewet-
tigd wierd, en alle voorregten kragte-[
loos gemaakt;, die daar aan hinderiyb
zyn mogten. Philips, dus, zal allpr--

waarfchynlykst zig van den Eed , wel-r
'ken hy by het aanvaarden der Regec'I
ring had afgelegd, hebben doen ont-i
flaan, immers voor zoo verre dezelve-
tegen zyne oogmerken , die zoo juist
met die van het Roomfche Hof over-
eenkwamen, ftreden.

Maar van wien tog heeft Philips de-
Ze gunst bekomen, en wanneer?

Volgens het verhaal van Orange zou
2ulk5 moeten gebeurd zyn, langen tyd

voor
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voor de weigering der LandvoogdeS-
om Öe Algemeene Staten te befchry-

ven. Maar dit gebeurde al kort na 's

Konings vertrek naar Spanjen, en dus

omtrent den Jaare 1560 (1). Volgens
het getuigenis van Ie Pefit zou deze
omftandigheid moeten zyn voorgeval-

len voor de komst van den Hertog
van Alba in de Nederlanden. Deze
nu ingevallen ^ynde in Oogstmaand
van den Jaare 1567, fchynt men ver-

geeffche moeite te doen, indien men"

net tydftip dezer gebeurtenis na den
afloop van dat Jaar tragt op te fporen.

~-In het onzekere , van wien der
Roomfche Paufen byzönder Philips

ontflag van zynen Eed verkregen heb--

be , blykt het , ondertusfchen , ge-

noeg, dat voornamelyk in aanmerking
kunnen komen Paulus de IV, mits-

gaders zyn opvolger Pius de IV, en
mogelyk ook Pius de V (m).

Wat

(1) Wagenaar VI. Deel bl. 57, 8^ , 87.

(m) Paulus de IV. Verkoren den 23 Mey T555

ftierf den 10 Augustus 1559. In zyn plaats wierd.

Verkoren Pius de W. den 28 November 1559, die

den 9 van Wintermaand 15Ó5 overleed. Zyn op-

Volger Pius de V. wierd Verkoren den 8 january

ijóö en ftierf den 1 Mey 1572. Zie Boiuer Wjiorie

der Paufen t VII. Deel bl. Ó3Ó—Ó44.
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. Wat den eérstgénöemden betreft:
Paulus de IV, een der trotlle en
heerschzugtigfte van Rome's Opper-'
priesteren , (naar het getuigenis der
Gefchiedfchryveren) , was gansch niec
fpaarzaam in de uitdeeling dezer gunst-
bewyzen. Daar hy een geilagen vy-^

and was van Karei den V , van zyneit
troeder Ferdinand en van Philips, be^
woog hy den Koning van Frankryk,
Hendrik den II , om de Itaiiaanfche
Staten van den Spaanfchen Koning

«

op het onverwagst> aan te tasten. Hv
ontfloeg hem van zynen Eed, by het;

beftand van Vaucelles gedaan, waar
tegen het hervatten der wapenen aan-
liep, als mede van de Wet der Vol-
keren , die eene voorafgaande Oor-
logsverklaring wil gedaan hebben (n):
Zelfs ondernam hy in zyn Confiflorie
eene Regtspleging tegen Philips, en
fprak zelf het vonnis uit^ waar by den.
Koning de Oppermagt over het Ko «

riingryk van Napels ontnomen werd (o),
Philips wierd dan^ hoewel fchoor-

voetende, genoodzaakt op zyne ver-
dediging bedagt te zyn. In het eerst'

jx. DEEL, F f was
(n) Watfin Leven van Philips dertIL 1. D, bi. 51*
;o; ihiuem B!. 53, 57,
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was hy geheel befluiteloos, en gansch
afkeerig om tegen den Paus geweldige

middelen by de hand te nemen. Ein-

delyk , na eenige voorname Godge-
leerden te hebben geraadpleegd, zond
hy den Hertog van Alba met een aan-

zienlyk Leger naar de Kerkelyke Sta-

ten. Zyne wapenen waren gelukkig,

en het lot van den Paus Rond ge-

heel in Alba's handen. Maar Philips,

in plaats van zig van deze gelegen-

heid te bedienen, om dien heerschzug-

tigen Kerkvoogd te vernederen , ver-

koos liev;er eene fchandelyke Vrede
met denzelven te fluiten. Zelfs ver-

nederde hy zig zoo ver , dat hy den
Hertog van Alba naar Rome zond,
om, voor zig zelven en zynen mees-
ter, vergiffenis te vragen wegens het

befpringen der Kerkelyke bezittin-

gen (p).

Met zoo veel eerbieds voor den
Heiligen Stoel, hy ware dan opregt

of geveinsd (q) , wist Philips zyne flink-

fche oogmerken te bevprderen. Door
ee«

(p) IFaifov 1, c. \. Deel bl. 78. Leti Leven van

Philips den II. f. I^eol bi. 227—240
(q) iVatjon L c. I. Deel bl. 57. ea volg;, en Le:i h f»

3 Buck. bl. 234. en vujg.
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eene verregaande ftaatzugt en yver
voor den Roomfchen Godsdienst inge-

nomen , verftond hy wonderbaarlyk
die beide neigingen te paren, en on-
der voorwendfel van den Godsdienst
zyne heerschzugt te bevorderen. Het
kon hem dan ook niet misfen, den
Paus, die anderzins ^yn vyand was,
aan zig te verpligten, en zig daar uit

gelegenheid te verzorgen , om door
deszelfs byftand , in de uitvoering zy-
ner oogmerken, te eerder en beter,
te flagen.

Het is dus niet onwaarfchynlyk

,

dat PhiHps , na het fluiten der Vrede
met den Paus , het geen in Herfst-^

maand van den Jaare 1557 voorviel^
wel ras bedagt geweest zy , om ^ig
daar van tot zyne oogmerken te bedie-
nen ; waar toe de tegenwoordigheid
van den Kardinaal CarafFa, 's Pauzen
Neef en Afgezant, die in Winter-
maand deszclven Jaars te Brusfel met
alle teekenen van byzonderen eerbied
ontfangen wierd, ook zeer veel aan-
leiding kan gegeven (hebben (r). De
Oorlog met Hendrik den II, Koning
van Frankryk, gaf hem nog, geduu-

Ff 2 ren-



'452 N. C. LAMBRECHTSEN OVER

rende het volgende Jaar 1558, de han-
den vol werks. Dog naauwlyks was
dezelve, in 't begin van 1559, ^*^or de
Vrede van Chateau-Cambrefis geëin-

digd, of Philips verzuimde niet zyne
onderhandelingen met Paulus den IV.
te hervatten. Ue Vrede, met Frankryk
gefloten , gaf hier toe gunstige aanlei-

ding. Men had ter wederzyden be-

loofd den Roomfchen Godsdienst te

zullen befchermen (s), en het houden
eener Algemeene Kerkvergadering te

bevorderen. Philips zond dan , op
raad van Granvelle, Franciscus Son-
nius, die tenjaare 1551 de Trentifche

Kerkvergadering had bygewoond (t),

in het begin van 1559 ^^^^ Rome, om
by Paulus den IV. (zoo het fchynt) op
het hervatten derzelve aantehouden,
en voornamelyk om van hem Vrybrie-

ven te verkrygen, ten einde eenige

nieuwe Bisdommen in de Nederlanden
in te voeren. Sonnius flaagde nopens
het laatstgemelde niet ongelukkig, al-

zoo hy, op den 12 Mey 1559, de ver-

zog-

(s) Hier mede bedoelde men buiten twyfel niets

anders, dan de uitroeijing der Hervorming;. Ver-
gelyk het geen hier voren gezegd is bl. 441, in de
aanteekening.

i^t) Wéigenaar V. Decl bl. 3Ö4.
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zogte BuUe of Vrybrief daar van ont-

iing, waarin zyn Meester bovendien
ontflag kreeg van zynen Eed ter hand-
having van zodanige Privilegiën , die

hem in de uitvoering van dezen Gunst-
brief zouden in den weg geilaan heb-
ben (u). Wanneer men alle deze
gunstbewyzen van Paulus den IV. en
zyne verpligting aan Philips in aanmer-
king neemt, wordt het geenzins on-
waarfchynelyk, dat men, in het onder-
zoek van het verhaal der voren aange-
haalde Schryvers, omtrent het Eeds-
ontflag , door Philips van den Room-
fchen Paus verkregen , tot de Regee-
ring van Paulus den IV. moet te rug
treden.

Men behoeft anderzins deszelfs Op-
volger ook niet uit het oog te verlie-

zen. Deze , bekend onder den naam
van Pius den IV , was niet alleen vry
mildadig in de uitdeeling van foortge-

Ffs ly-

(u) Philips kreeg hier van door Sonnius de tv-
ding, even voor hy, in Herfstmaand van den Jaare

1559, van Virsfingen naar Spanjen aflchcepce. Zie
Hopperus Receuil ^ Memorial des Troubles chap, 2. pag,

21. in Hoynck van Tapefidretht Anal. Belg. T. 2 P. 2.

Wanneer hem mede het Ovt;rlyden van Paulus den
IV, gebuodfchapt wierd. Zie Led Leven van Piü-
lips den II , 1. Deel bl. 324.
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lyke gunflen, maar bovendien de oog-
merken van Philips ongemeen toege-

daan. Geboren van Milaan , uit den
Huize de Medicis, was hy een onder-
daan van Philips, en een groot ver-

wonderaar van hem, wegens zynen
yver in de uitroeijing der Kettery. In

het begin ^yner Regeering , in Lente-
maand 'sjaars 15Ó0, bevestigde hy de
Bulle van zyn voorzaat aangaande de
nieuwe Bisdommen in Nederland (v).

Ook vergunde hy aan Philips, om-
trent dien tyd, de vryheid om uit de
Kerkelyke goederen in Spanjen de
Tienden te ligten, ten einde door de-

2e Penningen in flaat gefield te wor-
den, orn den oorlog tegen de Turken
door te zetten (w). Hy vereerde bo-
vendien aan Philips den eernaam van
Bejchermer des Geloofs (x) , en op zy-

nen aandrang deed hy de byeenkom-
flen der Vergadering van Trente, wel-

ke

Cv> Miraeus Donat. Belg. L. 11. c, 139. T. I. Ope»
rum Diplom. pag. ólO.
(wj Leti 5 Boek bl. .qyö. en volg.
(x) Ibidem bl. ^OQ. Om dezcn ellendigen tire!,

eer hy zelfs dien nog verkregen had, waande Phi-
lips, dat hy aan den Turkrchen Keizer Soliman
geen voorfiagen van Vrede doen kon. IVatJon l. t,

i. Deel bJ, 143.

i
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ke federt eenigen tyd opgefchort was ,

weder aanvangen (y). 't Is waar, Phi-

lips beklaagde zig meermalen over
's Paufen handelingen in en omtrenü
dezelve: ook was hy zeer misnoegd
over den voorrang, die door den Paus
aan den Franfchen Afgezant boven
den Spaanfchen gegeven was (z) : ech-

ter het hy niet toe , dat zulks eenige

verandering in zyne aankleving aan
den Heiligen Stoel te weeg bragt,

waar van hy geen onduidelyk bewys
gaf, door het aannemen der befluiten

van de Trentifche Kerkvergadering.'
De Paus bevlytigde zig , van zynen kant,

niet minder , om de Vriendfchap met
Philips aan te kweeken. Want, fchoon
hy niet genegen was hem, op zyn ver-

zoek , toe te liaan , om de Inquifitie

,

zoo als dezelve in Spanjen wierd uitge-

oefFend (a), in Nederland en in Milaan
door te zetten, liet hy zig echter over-

halen, en Hond zulks eindelyk toe (b).

Ff 4 Men
Cy) Zy werd weder geopend den 18 van Louw-

maand 1562, en hield, op den 23 van Winter-
maand 1503? haare 25ite of iaatfte üitüng. Bovier /,

e. VII. Deel bl. 4Ó0.
(z) iratfin i (. L Deel. bl 183.
(a) Zie deswegens Ie Petit L. IX. p, 54. en PVat-

fovl. Deel bl. 114, 115, 134—141.
i^j Lttf /. c. 7 Boek bl, 4Ó0. .
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Men zou zig dus öok niet behoeven
te verwonderen, indien Philips, bo-»

ven zoo veele gunstbewyzen , ook van
Pius den IV. ontflag van zynen Eed
verkregen had, dien hy by het aan-

vaarden der Regeering , ter nakoming
van 'sLands voorregten, had gedaan.

Tot dit verzoek had hy altoos gunftige

voorwendfels, Hy kan immers hier

toe aanleiding ontleenen, of uit de be-

vestiging der Nieuwe Bisdommen, of
uit de aanneming der beduiten van de
Trentifche Kerkvergadering, of uit de
invoering der Spaanfche Inquifitie in

Nederland, Om te zwygen van het
uitgeftrekt vermogen, het geen Phi-

lips op 's Paufen gemoed verzekerd
was te bezitten (c).

Nog minder verwondering zou het
verdi^nen^ indien men aan Pius denV.,

(c) Daar Pius de IV. geen zwarigheid maakte,
oni Johanna d'Albrer, Koningin van Navarre, be-

fghiilfiligd wegens Calviniitery, voor de Vierfchaar

der h'quificie naar Rome te dagvaarden, op ftiafïe

van verbeurte van haar Kroon, Koningryk en alle

andere Staten, (/e Petit L. IX, p 6g, Boiuer l. c 7.

Deel b!. Ó40. ,, is het niet te vermoeden, dat hy
huiverig zou geweest zyn» om het Volk van Ne-
dcrlapd, zoo berugt wegens Kettery, ten dicnrte

van het Gelopf, van dcszelfs Rekten en Vryhedcn

'\i optzetten^
.

.

.
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den opvolger des laatstgemelden , het

bewust gunstbewys had toe tefchryven.

Trouwens , indien men de verhalen

der Gefchiedfchryveren omtrent het

beilaan en de denkwys van dezen Paus
nagaat, zal men zig moeten overtuigd

houden , dat zoodanig Eeds ontflag

volmaakt met de gevoelens en inzigten

van denzelven zou hebben overeenge-

flemd. Een alleryverigst voorflander

der gewaande voorregten van den
Roomfchen Zetel, en ftreng vervolger

der zoogenaamde Ketters zynde, had
Pius de V.grooten invloed op het iluur

der zaken in Nederland en aan het

Hof van Philips. Hy zond een Nun-
cius naar Spanjen, om den Koning de
flrenge uitoefening der Placaten op 't

ftuk van den Godsdienst op het ern-

ftigst aan te bevelen , en de pogingen
der Nederlandfche Gezanten , die op
dien tyd in Spanjen waren, tot matiging

derzelve aangewend , te verydelen.

En ten einde de Landvoogdes daar
omtrent geene oogluiking zoude ge-

bruiken, vaardigde hy den Aartsbis-

fchop van Surento af naar Nederland.

Zyn last was, om Margareta te pry-

i^jen wegens haaren yver in de befcher-

Ff 5 ming
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ming van het Geloof en uitroeijing der
Kettery; haar aan te moedigen, ten
einde daar in overmoeid voort te gaan

;

en haar, tot dat oogmerk, geld en by-
fland te beloven; doende de Land-
voogdes te gelyk begrypen, dat de
zaak, waar over hy handelde, van dat

gewigt was , dat zyne Heiligheid niet

aarfelen zou zyn eigen Kroon 'er voor
in de waagfchaal te ftellen (d). De
overwinning by Jemmingen , onder
het beleid van den Hertog van Alba,
die door 's Paufen brieven en onder-
ftandgelden was aangemoedigd, wierd
aan de gebeden van Pius den V. toe-

gefchreven. Zoo veel belang zeker-

lyk ftelde de Roomfche Kerkvoogd in

den uitflag dezer gebeurtenis, dat hy,
geduurende drie dagen , openlyke
vreugdebedryven daar over te Rome
deed aanregten (e) , en den Hertog
van Alba eenen kostbaren hoed en
zwaard ten gefchenke toezond (f).

Frankryk en Engeland gevoelden zoo
wei als de Nederlanden den invloed

der

(d) StraJa L. V. p. m, 195, 280.

(e ) Strada L. ^ />. m. 335.
rf) Le Petit L, X. p. 207. Bentivoglio Neder?.

Hili. I. Deel V. Boclc bl. na.
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der heerfch- en vervolgzugt van Pius.

Karel den IX. Koning van Frankryk
fpoorde hy aan tot het beoorlogen zy-
ner Proteftantfche onderdanen (g), en
deed de Engelfche Koningin Eliza-
beth, by eene openlyke BuUe, in-den
ban , ontflaande haare Onderdanen
van alle onderwerping aan haar (h).

Indien men zig over deze onderne-
ming verwondert, wat zal men dan
zeggen van de berugte Bulle in Coena
Domini ten jaare 1567 uitgegeven, waar
by Pius de V. het gewaand regt der
Paufcn , om Vorflen van hun Ryk en
Bezittingen te ontzetten, en Onderda-
nen te ontflaan van hunnen Eed, be-
kragtigd heeft?

Pius de V. behoeft dus zoo weinig
als zyne voorgangers, Paulus en Pius,
beiden de vierden van dien naam, uit
het oog verloren te worden , wanneer
men den oorfprong van het bewust
Eeds-ontflag van Philips verkiest op te
Iporen.

Hoe het ook zy, het is my, tot nog
toe , niet gebleken , ofmen hetzelve aan
Paulus den IV. of aan zyne Opvolo-ers,

"
Pi-

Cff) Bower VU.. Deel bl. Ö42.
(h^ Le Petit l. fit.
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Pius den IV.of V., hebbe toe te fchry-

ven.
Ondertusfchen zyn 'er blyken ge-

noeg voor handen , dat Philips meer-
malen van de Opperhoofden der

Roomfche Kerk diergelyke gunllen

verkregen hebbe (i).

Onder deze heeft byzonder myne
aandagt getrokken de Bulle van Paus
Paulus den IV. van den 4 van Bloei-

maand 'sjaars 1559 tot invoering der

nieuwe Bisdommen in Nederland.

Deze nieuwigheid liep buiten twyfel

aan tegen 's Lands welzyn en het ver-

langen der Ingezetenen, zoo wel als

tegen de Voorregten van den Lande
en der Abdyen (k). Niet alleen werd 'er

aan-

(i) Men zie M'tratus Diplom. Belg. L. 1. c. IIÖ,

117, II 8. Donat. Belg. L. 1. c. 15Ó, 158 et L. 11. c.

140. et Notitia Ecclef. Belg. c. 228, 229, Qperum Di^

flom. T. I. p. 238-240,- 47Ó, 482» Ö18, 790, 797.
^ddatur Sttppiem. Diplom. J\iiraei P. I. c. I20, 121. P.

11. c. 156, 157, 158, löl, IÓ2, 1Ó4 P. Jll.e. 166.

Operum Diplom. T. II. p, 903 , 913, I06Ö, IO77,

1085, 1098, 1102, U04, 1298,

(k) Zeker Geleerd Man kent den Landsheeren

het regt toe, om Bislchoppen te verordenen, mits

met goedkeuring van den Roomfchen Paus. Dog
hy brengt niet alleen geenerlei bewys voor zyne

itcllingby, maar verzendt zelfs den Lezer naar het

geen in iiet Smeeklchiift op naam «ran Willem

den 1. en de Staten van Holland , ten Jaare 1573
uit«
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aanleiding door gegeven, dat de Ne-
derlanders van de Butgerlyke Regt-

;
ban-

uitgegeven, desv/egens te vinden is, en by onze
Gefchiedfcliryvers over de aanftelling der nieuwe;
Bisfchoppen verh»aa!d wordt. Daar mi dat voorge-;
wende regt der Laadsheeren , immers zoo als het
door Philips is uitgeoefend, in het Smeekfchrift en
by de Gerchiedführyvers wordt uitgekreten ais vlak

ftrydende tegen 's Lands voorregten en inftellin-

gen, weet ik fiiet, met welk oo.emerk men den
Lezer naar die ftukken gewezen hebbe. Hoe het

ook hier mede zyn mag, ben ik .van oordeel , dat
onze Landsheeren nimmer alleen het regt gehad
hebben, om nieuwe Bisfchoppen te verordenen,
fchoon met bewilliging van den Roomfchen Paus

:

maar dat zulks, als grooten invloed hebbende op
het openbaar beftuur, met voorkennis en toeftem-
ming van 's Lands Staten moest gefcliieden. Het
eerfte articul der zes voornaarae Privilegiën vari

Braband, waar op de andere Gewesten ook aan-
fpraak maakten , (Zie Bor I. Boek fol. 14, Lp PetU
i. IX. p. gi, Groriut Annal. L. IL p »». 31. ^gyla^-

us de inaugurat. Phil. II. p, 148—154.) behelsde. Da:
ds Vorst den G^esielyken Staat niet zov mogen vermeerde-

ren , ten %y met toeftemming vaa de Edelen en de Stede»,

Zie Bor en h Petis l. l. — Zouden ook anders de
Edelen, uitmakende een deel der Staten van den
Lande, zou de Raad van State, zouden de Stede-
Jyke Overheden zig daar tegen, zoo by de Land*
voogdes, als mee brieven en gezantfchappen aan
den Koning, met zoo veel ernst, verzet hebben?
Zouden de Aarcs-Bisdommen van Keulen en
Rheims zig te vergeefs beklaagd hebben over de
verkorting van hun Regtsgebied ? Zouden de Ab-
dyen zig zonder grond hebben beroepen op hun-
ne Privilegiën? Zouden de Staten van Braband, be-

nevens de Abd/en, anderzins het hebben durven.
wa»
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banken wierden afgetrolcken, en in ^a-

ken, in 't geheel niet Kerkelyk, aan 't

Regtsgebied der Bisfchoppen onder-
worpen, mitsgaders, dat. Vreemdelin-
gen tot de Regeering moesten wor-
den toegelaten , maar bovendien wier-

den de oude Bifchoppen en Kloosters
in hun voorig regtsgebied en inkom-
ften aanmerkelyk benadeeld (1). Daar-
enboven bedoelde Philips er voorna-
melyk mede de invoering der Inquifi-

tle, gansch ilrydig tegen alle Godde-
ly-

wagen, om het gefchil aan de uitfpraak van een on-
zydig Regeer te verblyvcn? Zouden anders fom-
mige Steden zig tegen de inneming der Bisfchop-

pen dadelyk hebben durven aankanten? Zou men
ten dien tyde, die van Leeuwarden, Groningen,
Deventer en Roermonde, met zoo veel fchoone
woorden en beloften hebben tragten te bewegen,
om hunne Bisfchoppen in te nemen , doende hen
door hunne Stadhouderen aanzeggen , dat 's Ko-
niags meeninge niet was, om daar door de Staten

of Landen in eenige hunner Verbonden , Privile-,

gien. Oude gebruiken en Vry heden te verkorten
enz. (pasfim by Bor l. Bock fol. 17--21O Zouden
eindelyk Willem de I, en de Staten van Holland
zoo onbcfchaamd geweest zyn, om in hun meer-
gemeld Smeekfchrift aan den Koning, de invoe-
ring der nieuwe Bisdommen in deze Landen ,,

zonder eenigen grond, uit te kryten als een ope»t-

lyke krenking "Jan alle Landregten en bezworen Privile-

giën ? Zie vooral Straa'a de bello Belg. L. 11, p. mi 50—
5Ó, die dit ftuk opzettelyk behandelt.

(l. Verantwoording van Willem den L van 1568,

bl.'ï7— 19. H^ai/oit /. *. L Dcci bl» HÓ, 117.
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lyke en Menfchelyke Regten, 200^ die
ieder menschzyn aangeboren, als, die
de Nederlanders van hunnen Vorst
plegtig verkregen hadden. Philips kon
daarom , ligtelyk , voorzien , dat zyn
ontwerp omtrent de vermeerdering
der Bisdommen veel tegenfpraak lyden
zou, en dat men zig daar tegen, op
grond van 'sLands voorregten, die hy
zelf bezworen had, zou aankanten.
Hy was dan ook, buiten twyfel, be-
dagt, om die hinderpaal weg te ne-
men , door zig van zynen Eed , im-
mers VOO verre dezelve tegen dit oog-
merk ftryden mogt, plegtig te doen
ontheffen/ ^j-

Sonnius, door Philips ten dien einde
naar Rome gezonden, zal zulks ook
v/aarfchynelyk in last hebben gehad.
Hy was een afhangeling van den Ko-
ning, en zyne oogmerken geheel en ai'

toegedaan. Hy Hond nog daarenbo-
ven tot zyn aandeel een der nieuwe op-
teregten Bisdommen te bekomen (m},
Zyne lastbrieven aan den Paus waren
dringend en naauwkeurig (n)^ en kon-

den
(m) Eerst kreeg hy het Bisdom van 's Herto-

genbosch, daarjia van Antwerpen , IVagenaar \l
Deel bi. Ó4 , 65.

. (a) Burgtiudiits L. I. ƒ. Z2, aid. Sar l. Boek f, lö.-
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den dus niet nalaten deri verwagten in-

vloed te maken op het hart van Pau-

lus den IV: gelyk deze dan ook in zy-

ne Bulle de meeste ftellingen, in de
gemelde .lastbrieven begrepen, aan-

voert en overneemt',

f; Dus, onder andere fedenen, die

den Paus tot die aanzienelyke ver-

meerdering der Bisdommen bewogen
hadden , beroept hy zig op de groote
moeijelykheid voor de weinige Bis-

fchoppen , in deze Landen zynde

,

om , met behoorlyke neerftigheid ^

^ulk een groote menigte van Zielen te

regeeren, te meer om dat de genen,
die onder hun Regtsgebied woonden,
onderfcheiden fpraak en inflellingen

hadden , en oolc fommigen van hun
zulke Privilegiën (let wel), dat men hen
voor den Bisfchop niet beroepen mogt:
makende mitsdien ter bevestiging zy-

ner inftelling nietig en van geener waar"

deOy indien daar tegen door iemand iets

ondernomen witrd, niettegenjiaande eeni-

gerhande Statuten, Gewoonten, Privile^

gien , al was het , dat zy bevestigd waren
met Eede (o).

Wie

(o) Miraeus Dovat. Belgic. L, 7. e. 156. O^erum

JH^lom. J. f, 472. en Bor L Boek, fol. 16—19*
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Wie fchrikt niet op het hooiden van
zulke fpoorloosheden? Ondertusfchen,

hoe meer ik de zaak inzie, hoe meer
ik overtuigd worde, dat, zoo lang

men geen uitdrukkelyke Vrybrief van
een der Roomfche Kerkvoogden kan
bybrengen> waarby Philips ontheven
word van zynen Eed , by den aanvang
van zyn befluur gedaan, zonder die

Eeds-ontüag betrekkelyk te maken tot

deze of geene vergunning in het by-
zonder, men de getuigenisfen der Ge-
fchiedfchryveren , hier voren deswc"
gens opgegeven, waarfchynelykst te

verftaan hebbe van den zo even aan-

gehaalden Brief van Paulus den IV*
nopens de vermeerdering der Bisdom-
men in Nederland, door zynen Op-
volger Pius den IV. bevestigd: niet

200 zeer als of dit de eenigfte Brief

was, waarby Philips van zynen Eed,
tot onderhouding van 's Lands voor-
regten gedaan, ontheven word, maar
voornamelyk om dat de vermeerde-
ring der Bisdommen eene volkome
vernietiging van byna alle de Vryhe-
den en Voorregten der Nederlanderen
medebragt en bedoelde.
Hoe het ook zy , al was geen alge-

IX, DEEL, Gg mee-

I.'
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meener ontflag van Eede immer öf

ooit aan Philips gegeven, al was hy
flegts ontheven van het nakomen van
zodanige inftellingen en voorregten,
welke hem in zyn oogmerk nopens de
invoering der nieuwe Bisdommen zou-
den in den weg geweest zyn, wie ziet

niet, dat dan nog, en in allen gevalle,

juist daar door, de geheele Eed van
den Vorst, by zyne blyde Inkomften
en het aanvaarden der Regeering ge-
daan , wierd op losfe fcliroeven ge-
field, en alle de Regten en Privilegiën

der Nederlanderen wankelbaar en
kragteloos gemaakt, daar het voor-
naamfte doelwit dezer inftelling was,
om de uitvoering der flrenge Placaten
tegen de zogenaamde Kettery te be-

vorderen, en de Inquifitie, dien Gees-
fel van het Menfchelyk geflagt, dat

vernielend werktuig der Geestdryve-
ry, met alle magt, in Nederland door
te zetten?

Zodanig intusfen was het gefield

met de Regten en Privilegen der Ne-
derlanderen! Een Mensch in een an-

der en afgelegen Land, tot wie zy gee-

ne de minlle betrekking hadden, im-

mers niet in het burgerlyke, maakt ze^
. al-
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allen kragteloos , door den ban weg te

nemen, die ze allen verzekerde en fa-

menbond.
Men kan niet zonder afgryzen lezen

de Vrybrieven of zogenaamde Bullen

der Roomfche Kerkvoogden. Daar
zy zigzelven boven ajle Weereldlyke
en Kerkelyke Oppermagt verheven
oordeelden, befchikten zy enbeflisten

onherroepelyk omtrend alle zaken,
hoe afgefcheiden van hun gezag en af-

gelegen van hun Regtsgebied. Hunne
Vrybrieven waren altoos gefterkt met
de allernadruklykfte vermaningen, dat

by dezelve wierd gederogeerd aan alle

voorgaande daar tegen ftrydende Wet-
ten, Privilegiën, Gewoonten enz. hoe
kragtig, en van wien ook gemaakt,
hoe plegtig bezworen.

Daar de Vorften hun belang vonden
in zulke gereede hulpmiddelen om
hunne flinkfche oogmerken te bevor-

deren, en de voornaamfte hinderpalen

weg te nemen, welke hen plegen in den
weg te ftaan, vonden zy doorgaans de
Paufen 'er gewillig toe. Deze deden
hier door hun gewaand gezag wyds en
zyds gelden, en verpligtten de Vor-

ften op hunne beurt, tot een gelyke

Gg 2 ge-
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gedienstigheid, terwyl het Mensch-
dom zugte onder de uitwerkfelen de-
zer heillooze oogmerken.

Philips zekerlyk wist 'er zig mees-
terlyk van te bedienen. In alle onge-
legendheden nam hy hier toe een ge-
reeden toevlugt. Tot belagchens toe
bygeloovig, en ingenomen met een
"V/aren of geveinsden eerbied voor den
Roomfchen Stoei, en met de hoog-
vliegendlle denkbeelden van deszelfs

onfeilbaarheid, ontleende hy hier uit

geen ongefchikt hulpmiddel , om zyn
ontrust gemoed te vreden te Hellen.

Na de dood van zyne tweede Egtge-
noote Maria, ftelde hy zig eene Egt-
verbintenis voor met Elizabeth, haare
en zyn aangehuwde Zuster. En daar
zulks aanliep tegen Goddelyke en
Menfchelyke Wetten , nam hy voor
van den Paus het noodig ontflag daar
van te verzoeken. Hy liet zelfs hier

van aan de Koningin kennis geven

,

ten einde deze haare Zusterlyke be-
trekking op Philips niet zoude kunnen
aanvoeren als een grond van weige-
ring. Dan Elizabeth kende te wel haa-
re belangens en 's Paufen onvermo-
gen, om wetten, welke zj eerbiedig-

de.
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de, inderdaad kragteloos te maken,
dan dat zy de aanbieding van den
Spaanfchen Vorst wilde aannemen (p).

De tusfchenkomst van Rome's Opper-
priester was dus onnoodig voor Phi-

lips om hem eene Egtgenoote te ver-

zorgen , dog kwam hem welhaast te

flade, doe hy zig van eene andere ont-

llagen had. Na het vrugteloos afloo-

pen der onderhandelingen met de En-
gelfche Koningin, huwde PhiHps aau
Elizabeth (q) eene dogter van Hendrik
den II, Koningvan Frankryk, fchoon
dezelve reeds aan zynen Zoon Prins

Karel (zoo wreed, daarna door zynen
ontaarten Vader ter dood overgegeven
niet zonder vermoeden van door ver-

gift te zyn omgebragt (r)) verlooft was.
Dan eenen verboden minnenhandel
met Donna Eufrafia langen tyd heb-
bende aangehouden, en te onvreden
over de gemeenzaamheid, die men de
Koningin met haaren aangehuwden
Zoon Karel te last lei, ontfloeg hy
n'ig van Elizabeth en deed haar, zoo

Gg 3 men
*

(p) iVatJoft Leven van Philips den ÏI, I. DoeJ
bl. 91 , 92.

Cq) Doorgaans genaamd JfahelU van VaMf.
(j) Bor iV. Bok fol. löo. Hooft iV. Bosfc bl. 19;».
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men wilt, van kant helpen, terwyl hy
zig door Pausfelyke Vryfpraak gerust
ileide tegen de verwytingen, welke het
natuurlyk gevolg 2yn moeste zyner
wreede en ontaarte handelingen (s).

Daar Philips dus, niet alleen in het
beftuur zyner Landen, maar ook in

zync byzondere huishoudelyke betrek-
kingen, zig wist te bedienen van de
Vrybrieven der Roomfche Kerkvoog-
den , en zig daar door waande te ver-
heffen boven Goddelyke en Menfche-
lyke Wetten en Inflellingen , welke
anderzins voor heilig en onfchendbaar
wierden gehouden , zou men zig te

vergeefsch verwonderen over zoo vee-
Ie onverfchoonelyke en anderzins on-
begrypelyke misflagen en buitenfporig-

heden van den Vorst, die zyne Erf-
landen verdeeld hebben , zyne Regee-
ring hatelyk gemaakt, en den naam
van Philips den III. voor altoos een
onuitwisbaren vlak zullen aanvryven.
Mogen wy ons zêlven geluk wen-

fchen , dat men thans in deze Landen
voor geeae Abfolutien of Eeds-ontfla-

kingen der Roomfche Opper-prieste-

ren

(s) Apologie van Willem den I, bl 35, 3(5.

Jioojt Meüerl» Hift. IV, bl. 192,.
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V
ren meer te vreezen hebbe, en dat on-
ze Geestelykheid nog gezind nog
magtig is , om de wederkeerige be-
trekkingen tusfchen de Regeering en
het Volk kragteloos te maken, wy
mogen echter hartlyk verlangen, dat

de heiligheid der Eeds-verbintenisfen

meer algemeen onder ons wierd geëer-

biedigd. En het was te wenfchen,
dat , daar de kwade trouw dezelve

,

van tyd tot tyd , meer en meer nood-
zakelyk gemaakt heeft, en dus de in-

druk, die de Eed in vroegere tyden
doorgaans pleeg na te laten, door de
gewoonte aanmerkelyk is verminderd,
men op middelen bedagt was, om de
plegtigheden , by het aüeggen van een
Eed gebruikelyk, te hervormen en
ernftiger te maken , ten einde was het
mogelyk door dit middel, de aandagt
meerder te bepalen , en aan het hare

die gevoelens mede te deelen, door
welke het als dan zoo noodzakelyk be-
hoort bezield te zyn.

Ja het was te wenfchen, dat de oude
Eeds-voorfchriften , die doorgaans in

vroeger tyd opgefteld , de zeden

,

denkbeelden en gebruiken, die toen
plaats hadden, onderlleüenj en nu by

Qg 4 ver-
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verandering van tyden en zaken on-
jnogelyk kunnen of behooren na den
letter te worden nagekomen, naauw*
keurig wierden overzien, en na de on>
handigheden, waar in wy thans leven,
veranderd en gevormd, ten einde aan
de eene zyde het gemoed van hem,
die zv/eert , gerust te ftellen , en te

verzekeren van het wezentlyk oog-
merk des genen, die den Eed heeft a&
gevorderd, en aan de andere zyde alle

eigendunkelyke uitleggingen voor te

komen, die het bederf van ongelukki-
gen en wanorde in de Maatfchappy
souden kunnen veroorzaken,

N, C LAMBRECHTSEN,

' s%^##ï

VOOR:
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yOORBYGANG
VAN

MERCURIÜS
o V E R D E

Z o N,

DEN 12 NOVEMBER 17B2.

BEREKEND DOOR

ƒ. P. FOKKER.

D.'e voorbygangen van Mercurius
over de Zon zyn voor de Sterrekunde
zeer gewigtig. Hier van daan, dat
men , om die verfchynfels wel waar te

nemen, verre, gevaarlyke en kostbaa*
re reizen ondernomen hebbe. Getuige

%Y de yverige Shakerloeus, een Engels-
man, die, uit oorzaak van den voorby-
gang van Mercurm over de Zon den 3

Gg 5 iVb%
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Nov, 1651 , dé reis na Surètts in Oost-
Indien ondernomen had; de beroemde
Halley, die in 't Jaar 1677, om dezelfde

reden naar het Eiland St, Helena was
vertrokken ; de beroemde Heer de

PIJle , die voorbedagtelyk uit PeterS"

burg na Berefow in Siberïén was ver-

trokken, om den voorbygang van
Mercuriüs Krmo 1753 waar te nemen;
waar in die Heer egter door de neve-
len, die een uur te laat opklaarden, te

leur gefteld werd. (Zie de la Lande
j^stron. § 2000 en vervolgens.)

De berainnaars der Sterrekunde ia

ons Vaderland zullen diergelyke ge-

vaarlyke reizen niet behoeven te on-
derneemen; het zal genoeg zyn, om
den voorbygang van Mercuriüs geheel
waar te nemen (het weder gunftig zyn-
de) zig in het Westelyk gedeelte van
ZEELAND te bevinden; zullende de
overige Provimien in ons Vaderland
den uitgang van Mercuriüs niet kunnen
^ien.

De Heeren Halley en Whiston had-
den reeds voor het Jaar 1723 Tafels

.van de voorbygvangen van Mercuriüs
in
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in 't ligt gegeven ; dan de Sterre-

kundige Tafels zyn fints dien tyd
aanmerkelyk verbeeterd: waarom
dan ook de Heer Trébuchet een nieu-

we Tafel van de voorbygangen
van Mercurius gegeven heeft; zig be-

dienende van de nieuwe Tafelen
van den Heer de la Lande y dog met
de kleine vereffeningen ie verwaar',

loozen. De voorbygang van Mercü»
riui moet, volgens dien Heer, voor-
vallen Ao. 1782. 12 Nov. 3" 48' 41';;-

midd. tyd te Parys,

Waare GeocentJL,engtQ 7* 2cP26* 'y^'\

Geoc, N. Breedte 15' 50" in Conjunctie

{de la Lande Jstron, § 2029).

De ingang van het Centrum van
Mercunus op den Schyf der Zon ten
3" 2' waare tyd te Parys: de uitgang
ten 4" 22' (St4pplem, pour l^Astron, par
M, de la Lande pag. Ó47.)

Ik heb my insgelyks van de Nieuwe
Tafels bediendt, en op de kleine ver-

effeningen gelet. Zie hier het Rejultat

der berekening.

Ao,
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Ao. 1782. 12 Nov. O" Zons Lengtc=7t 2c° 17' 3",8.

4U =:7 20 27 8,6.

OU Leng;.v.Aferf.=it ip" 28' I2"j2.

i 4" n:;i 20 29 22,3.

Zo dat de opzigtelyke uurbeweging
van Mercurius uit de Zon gezien
is = 12' 46", 3 ; en de tyd der Conjunc-

tie 12 Nov. 3'^ 49' 35" midd. tyd te Pa-*

rysy wanneer de

Lengte der Zonns 15=71 20" 26' 42", 3.

De Geoc, Lengte van Mercuriui=:.-j 20 2Ó 42 , 4.

De He/iof. Breedte van Mercurius is

den 12 November o" == 27' lö" 6'",

3u 49' 35" = 34' 26" 12'".

Zo dat de uurbeweging in Breedte
uit de Zon gezien is = i' 52" 24'".

De helling van den betrekkelyken
loopkring van Mercurius op de EcU'
pica vindt men = 8° 20' 44".

De uurbeweging van Mercurius op
'den betrekkelyken loopkring uit de
Zon gezien = 12' 54", 5.

De kortfle afftand van de middel-
pun-
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punten van Mercurius en de Zon uit

de Zon gezien = 34' 4".

De Geoc. Noorder Breedte ten tyde
der Conjunctie =15' 52", 9,

'De kortfte afftand der Middelpunten
van Mercurius en de Zon uit de Aarde
gezien = 15' 42", 2.

De uurbeweging van Mercurius uiè

de Aarde gezien 5' 53", 2.

Waaruit men vervolgens afleidt. ,

In^
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De Zon gaat op dien dag onder

te Parys ten 4" 37' i%"
— ^mjlerdam — 4" 25' 13"
— Leiden — 4" 26' 8"
— Middelburg — 4*". 28' 15'^ ^j

Weshalven de Zon te Parys en te
Middelburg ten tyde van den uitgalig

van het Centrum van Mercurius nog op
is.

Cl

VER-
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IVEKLAARING

VAN p B

T.

iT<I V öorbygang van Mercurlus over de Zo», gezien

uit het Centrum der Aarde ^ gerekend, uit de Tafels

van den Heer de la Lande ^ voor de Middaglyn van

het Obfervatorium te Leyden 1782. 13 November.

JMercurius in A ten 3a lo' 2".

B — 3U 50' 3''.

D — 4» 30' 4",

W is de YerticüJ ten tyde van het Midden van

den Voorbygang , wanneer Mercurius in B is en de

afftand der Middelpunten van Mercmm en de

Zon= B C = 15' 42" , 2.

7^
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AANMERKINGEN

OVEREENIOB

SMYRNASCHE
(

PENNINGEN;
D o o II

JONA WILLEM TE WATER:

# * *

H n de meeste en voornaamfte Munt-
kabinetten is geen gebrek van koperen
Penningen, die tot de ftad Smyrna be-

hooren; doch die in 't goud en zilver

ziet men ongemeen zeldfaam> zelfs in

de volmaaknle verzamelingen, voor-

komen. Hier over verwonderde zich,'

met reden , de Heer pellerin , uit

aanmerkinge van den roem en luister

dezer Stad, welke veele andere in

hoogen ouderdom overtrpf (a), zich

IX, DEEL. Hh be-

(a) HERODOTÜS liè, I, tdf, Ï49»
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beroemde op haaren inboorling Ho-
merus (b), en voorgaf nergens in min-
der te zyn, dan de aanzienlykfte (le-

den van Afia, zelfs niet dan Efezen (c):

waarom deze ftad de hoogde eertitels

droeg (d), en den voorrang aan de
overige betwistte, zoo dat zy, veel-
tjds, in de.eer{le plaats op zulke pen-
ningen gemeld worde, die van haare
verbindtenisfe met Efezen en Perga-
menen gewag maken (e).

De beroemde Geneesheer richArd
MEAD gaf, in het jaar 1723, bericht
van fommige koperen Smyrnafche
Penningen, op welken de naamen van

' (b> HERODOTÜS in VitaHomeri^ cap. 5. PAUSA-
NIAS i?i Achaic, cap. 5. Conf. SPANHEMIUS de P. et

y. Numismatum f
pag. 487, 488, ea'if. 1671.

(c) VAN GALE in disfert'at. Antiqtiitatihus tt Marmo^
rihus ilhstrandis infeïvientibus ^ pag. 297 , 3277^^

,

'

(d) SPANHEMIUS /. c. pag. 412, 569, Ó93, 884,^
et in 'diatr?ba de Nuvio Smyrndeorutn S. de Vesta et' Prj-

tanibui Graecorum^ pag. g.'^y, 338. van dale /. c.pag,

240 5 323 fyq. £. CORSINUS in Appendice ad Notat.

Craecoruin^ pag, CXX V II. T. SMIfH Nö/. feptem. Afi-.^
*e Ecciejipag. jö", 6i: MÜRATOKIÜS Tbef. Infcr.pag,

'

ÜCL. I.- •/^-^ '
-

' ; -
. •

.: -• .- »

,
(e ) SPANHEMIUS • /. e.rpag,.^ J70 ,;

792--:794. OCT, >

FALCONERÏUS 'ds Numó Apamenfi ^ pag. 2^2 i '^44.9

273, Men vindt, echter, by die en andere fciiry-

veis voorbeelden, dat Smyrna, fomtyds, niec

vooraan geplaatst worde. ^^^.^ g^.
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Zeuxis y of Xeux'is ,. HiCefiiis , Apollo*

phaties^ latrodorus,^ lafon, Jthenago^

ras, Sarapiouy Pajkrates, Metrodonis

en Hermogenes gevonden v/orden. Hy
hadt Hermodes by dézen konnen voe^

gen (f); om nu van anderen niet te

fpreken, die ons, naderhand j z,ullen

voorkomen. Die geleerde Man, wiens

verhandeling (g) over de genoemde
Penningen zeer vernuftig gefchreven

en lezenswaardig is-, wil ons doen ge-

looven , dat alle die gemelde mannen
Geneesheeren zouden geweest zyn,
tot wier eer die Penningen door da
Sm^rneërs geflagen zyn. Dit onge-
woon gevoelen , fchoon met' groote

geleerdheid en belezenheid aange-

drongen, heeft echter weinig ingangs

gevonden, of by den geleerden wi-/

SE (h), die zich de moeite gaf om het

te wederleggen , of by den by uitftek

Penningkundigen petllerin, die eeni-

ge Smyrnafche Penningen, ten groot-

llen deele te voren onbekend, aan 't

Hh 2 ^> r3 lichc

(f) SPANHEMIüS de NufKO Smymaeorum
^
pag. ^"JJ.

(g) Disfertatio de Nummis quihusdam a Smyrnaeis in

Medmtum honorem percusfis , adiecta Orationi anniverfa-

riae Rarveianae^ a. 1723 hahitae^ pag. 31—78.

(h ) In Catalogo Nummorum awtiq^uorum fcriniis Bodki-

dfiis te(onditoruvi
,
(Oxomi 1750) pag. 20I,
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licht gebragt, en, naar zyne gewoon-
te ;, op eene voortrefFelyke wyze, op-
gehelderd heeft (i).

De negen zilveren Penningen van
Smyrna, die in het uitmuntende Kabi-
net van den Heere P, van Damme be-
waard, en op de nevensgaande Plaaü
naauwkeurig afgebeeld worden, wa-
ren tot nu toe onbekend, en, zoo veel
ik heb konnen ontdekken, nooit te

voren uitgegeven. Zy verdienden,
echter, tot kennisfe der liefliebberen

van de Penningkunde te komen , 200
wegens hunne Ichoonheid, welke zy,
na den afloop van zoo veele eeuwen,
behouden hebben , als om derzelver
zeldfaamheid, welke zoo groot is, dat
de Heer pellerin (k), die drie foort-

gelyke aan 't licht gebragt heeft, ge-
tuigde , geen kabinet te kennen , waar
men dergelyke bewaarde , en ook
geen oudheidkundigen , die ze ooit ge-
zien hadden. Men zal derhalven, zoo
ik vertrouwe, de openlyke bekendma-
kinge van deze negenPenningen goed-

keu-

(i) Recueil de Mifdailki du Feuples et de VtUes (a Paris

1763) torn. II, fag. 78—93 , PI. LVIII.

(J^y Recueil ^c, torn» II , fag, 79,

>
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keuren, en myn kort bericht omtrent

dezelven niet geheellyk afkeuren : ter-

wyl zy, die den naam van Penning-

kundigen dragen en verdienen , de

verdere verklaringe dezer Penningen,

beter dan ik, zullen konnen opgeven.

Men vergenoege zich, midlerwyl,

met deze weinige aanmerkingen.

De Voorzyde is, op alle deze Pen-

ningen, dezelfde: een vrouwelyk ge^

torend hoofd; het gewoone kenmerk
der fteden (1) , en ook in 't byzonder
van Smyrna (m). De oudheidkundi-

gen ,VOOral SPANHEIM ,SEGUINUS ,MEAD ,

en anderen, hebben nader onder-

zocht , of het getorend hoofd , op de
Penningen van Smyrna te vinden, te

houden zy voor het hoofd van Apol-
lo, wien men dan eenigzins zou moe-
ten herfcheppen in eene vrouwe, of
van Cybele, Vesta, Hygias, welke
voor de dochter van Aefculapius ge-

houden en te Smyrna (n) zeer geëer-

Hh 3 bie-

0) SPANHEMiUS Je P. et V. N. pag. 492 , ei «/*

Uumo SmyrnaeoTum
^
pag. 33Ó, 337.

(m) P. SEGÜINI Selecta Numiimata a»tifua j p^g,

{j[i) AR.ISTIDES Serf», fac^lll. etïYo
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biedigd werdt, of van eenige andere
godinne. Wie der geleerden gelyk
liebbe, zou my kwalyk ftaan te \yillen

beflisfen. Elk, die lust heeft, kan zelf
de redenen, door die Mannen voor
hunne gevoelens bygebragt, lezen en
overwegen.

Op de Achter'Syde dezer Penningen
flaat of een leeuw , dat zeer gemeen-
5:aam is, of een leuipaard, \ gene zeld-

faamer is, naar de aanmerkinge van
PELLERiN (o) , by wien ook twee
Smyrnafche Penningen , op welken
een leuipaard voorkomt , te vinden
zyn. De redenen, waarom fommige
ileden het eene geflacht of foort van
dieren boven het andere verkozen
hebben op hunne Penningen te doen
plaatfen, zyn door spanheim, in zyn
onvergelykelyk werk over de nuttig-

heid der Penningen, 'in 't breede op-
gegeven, en met bondige bewyzen
geflaafd(p),

— •

Men vindt op alle deze Penningen
den naam ÏIMTPNAIIIN , en ziet, dat

de

Co) 'Recv.eiï ó-c. torn. Il, ^ag. 7S;
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de letterZ gefchreven worde X 9 even

als op andere oude Penningen, en in

de vroegfte Griekfche Opfchriften (q):

zynde de oude gedaante der letter X
allengskens in die van Z veranderd (r).

In een Opfchrift, eerst door kusterus

uitgegeven en met geleerde aanmer-

kingen verrykt (s) , leest men ook

XfjLve^Yig en Zf^-jfvof/wy. Dus vindt men
dien naam mede op veele andere pen-

ningen by BEGERUS,(t) , SPANHEMIUS (u) ,

LIEBE (v) , en PELLERIN (w). By GRU-

TERUS (x) is een Latynsch Opfchrift:

DIVO IVLIO CIVIT ZMYRNAE-
ORVM. Meer voorbeelden zyn on-

noodig. Het is, echter, gewooner,
Hh 4 dat

Cq) SPANHEMIUS de P. et V. N. pag. 53 , 54* ^* ^^'

CASTELLUS in vova collectwne P'eterum InJiriptioKtum 5i-

(iliae et ohiaceatium infularum, (Paaormi xyócj} ^ Prole^

gom,pag, XL, XLI. E. CORSINUS de Notis Graecorum.

(r) E. CHISHULL ad lufeript, Sigeam ,
po^. MMCX

torn. IV Thefaurï Muratorianu

Cs) Memoires de PAcadémie Boyale dei Infcriptiotti et

Belles Lettres tom. XVII, pag^ óój—óji, vooral pag,

CÓ8.

(t) Thefaurus Bra?idenhurghus , tom^ I ,
pag, ^gó,

(u) Ve P. et V. N.pag. 75.

(v) Golha NuTfiaria, pag, 333, 334.
(w 5 Eecueil de Medailles du Peuiki et ds Villes^ Vlan*

ihe LVIIL
Cx; Injcïi^t.pag, CCXXV. I,
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dat de naam dezer Stad en van liaare

burgeren , zoo op de Penningen en in

de Opfchriften, als by de Griekfche
€n Latynfche Schryvers, gefchreven

,\vorde C^v^vot ^ ^{jLv^va, Q^v^vaLoi
^

'^fAv^vctioi ^ Smyrna, SmyrnaeL Dit is te

bekend, dan dat het behoeve bewe-
gen te worden. Men moet, derhal-

ven , 2ich verwonderen, hoe lipsi-

vs (y) hier in kon dwalen, en fchry-

ven, dat in de Opfchriften en op de
Penningen deze Stad Zmyrna, en niet

Smyrna j genoemd worde. Beide vindt

plaats^ doch allermeest het laatfte.

De eigen naamen, op deze negen
Penningen voorkomende , ^pollodO"

tus, HeracUdes y Mofchus ^ Dionyfius

,

Polynicus, ^pollopbanes, Leocrates, en
Pbanes y vorderen geene byzondere
ophelderinge. Sommigen zyn minder
bekend; anderen komen telkens voor,
'tzy by oude Schryvers, 't zy op ver-

fcheiden Penningen, of in veele Griek-
fche en Romeinfche Opfchriften, Het
^ou weinig moeite kosten, doch min-
der nuttig zyn, het laatfte met voor-

bed'

(y) M TAcnUiM Hb, IV, Annal, ta^- 5^.
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beelden te bevestigen. — Op den
vyfden Penning (laat, onder den naam
Dionyjiusy BATS , even als op een' an-

deren Smyrnafchen Penning van Me-
trobius, door pellerin (2) uitgege-
ven; doch die geen verldaringe van
dit woord opgegeven heeft. Ik ver-
moede, uit vergelykinge van andere
Smyrnafche Penningen (a) , dat die

letters BAT2 moeten aangezien wor-
den voor het begin des naams , wel-
ken de vader van Dionyfius gedragen
heeft, en die hier gemeld wordt, om
dezen Dionyfius te onderfcheiden van
Zulken, die denzelfden naam in dien
tyd te Smyrna voerden, of, liever,
die voorheen dezelfde waardigheid
als hy, bekleed hadden, en ook Dio-
nyfius waren genoemd geweest.— Op
den zesden Penning, van onderen,
ftaat zeker merkteeken {Monogramma),
't gene den naam der Had Smyrna aan-
duidt, en op meer andere Smyrnafche
Penningen voorkomt.

Het is van grooter belang te onder^
Hh 5 20e-

Cz) Loc. c'tt. PI. LVIII. 46.
(a) By PELLERIN A (,fas, 90, en mead /, e. Tak.

I tt II,
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zoeken, hoedanigen rang en waardig-
heid alle deze gemelde perfoonen te

Smyrna bekleedden.
Men kan den beroemden Genees-

heer MEAD naauwlyks kwalyk nemen,
dat hy, ten btyke van achtinge voor
zyne oude kunstgenooten, en ter ver-

groodnge van hunne eer, aan Genees-
heeren gedacht hebbe. Ik zoude niet

durven lochenen, dat eenige Genees-
heeren te Smyrna dezelfde naamen

,

die op fommigen dezer Penningen ge-
vonden worden , gedragen hebben

;

doch hier uit volgt geenzins, dat die

Penningen geflagen zyn ter eere en ge-

dachtenisfe van zoodanige Geneeshee-
ren. En gefield, dat de een of ander
van de hier voorkomende mannen de
Geneeskunde te Smyrna geoefend
hebbe, ja zelfs, gelyk mead zich er-

gens uitdrukt. Hoogleeraars in die we-
tenfchap geweest zy, zoo volgt noch
geenzins, dat deze Penningen tot hun-
ne eer , in de hoedanigheid van Ge-'
neesheeren, vervaardigd wierden. Op
d-e Penningen, welken ik hier onder
het oog brenge , is niets te ontdek-
ken , 't gene ons aan Geneeskundigen
kan doen denken; doch op foortgeJy-

ken.
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ken, door pellerin uitgegeven, is in

tegendeel meer dan één bewys, dat

wy met geen fchyn van waarheid aan
hun konnen denken. Eene vluchtige
befchouwing derzelver zal elk hier van
ten eerilen overtuigen. 'T was, der-
halven, niet zonder reden, dat pel-
lerin, en reeds te voren wise, het
gevoelen van mead geheel afkeurden;
gelyk hier boven gezegd is.,

Wy zullen veiliger het voetfpoor
van SPANHEIM, seguinus en pellerin
volgen , en aan zulken denken , die
het voornaamfte bewind in burgerlyke
en andere zaaken te Smyrna in handen
hadden, en dus boven anderen in aan-
zien verheven waren. Dezen komen
ons onder verfcheiden benamingen
voor, die onze opmerkinge wel waar-
dig zyn. De voornaamfle eertitelen,
federt oude tyden, te Smyrna bekend,
waren de. volgende: le^svg^ ^^X^t^^^g

^ogy Tay,iagj UfjTavig, De laatfte vor-

dert, hier, onze byzondere aandacht;
doch 't zal genoeg zyn, met een enkel
woord van alle de voorgaande te fpre-
ken.

Be-
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Beginnen wy van h^svg. Ten tyde

van Seleucus Gallinicus, Koning van
Afia, maakten die va.nSmyrna enMa-
j5«/^i3 een onderling verbond, waar van
het begin was: Etti Is^sug Hyy]o-isVj

g-s^avy](po^ov ^s Uv^o^uaov (b). De ge-

leerden hebben voorlang opgemerkt,
dat deze naam, en elders, en te Smyr-
na, aan zulken gegeven wierde, die

in groot aanzien waren en het voor-
naame bewind voerden, niet alleenlyk

in het godsdienftige, maar ook in het
burgerlyke (c). Trouwens, men heeft
naauwlyks ander bewys noodig, dan
het bygebragte begin des verbonds
tusfchen de Smyrneërs en Magnefiërs.

De naam van A^x^ê^sv^ is my voor-

gekomen op een' Smyrnafchen Pen-
ning

(b) Marmora Oxonienfia pag. i fjéf. Ik zoude my
noch beroepen op een aiider Opfchrift, te vinden
onder dezelfde Marmora Oxomènfia ^ en by sponius
MiscelU fect. X, pag 351, indien j. gronovius in

J^lemoria Cosfojiiana pag. 150 en R. MEAD /. c. pag. 53
niet opgemerkt hadden, dat men lATPOï, en niet

lEPOï, moete lezen.

(Cj t'ALCONERtu* Je Numo yipamenfi
,

pag. 282;
VAN DAL E de yiutiq:^. et Marmorihus ^ pag. 23 1 ; L. DU
lOURDË LONGüERüEd'e variis Epockis et aiini fotma

%eurum Oritntaliui» ^ pag, 33 , 34.
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ning (d): SMTP EPMinnOS EPMO-
TENOTS APXIEPE. Ik wete niet,

dat men op andere Penningen, tot de-

ze flad befioorende, dien naam gevon-
den hebbe; doch men kan denzelven
aantreffen in een oud Opfchrift, eerst

door MONTFAUCON (e) , federt door
MURATORius (f) uitgegeven, en vooral
opgehelderd door bouhier en hagen-
BUCHius (g). Ook worden in andere
Opfchriften en elders (h) Afx^s^^^g

KdLotQ vermeld. Of, en in hoe verre,

de waardigheid van Af/^is^svg verfchil-

de van dip van Is^svg ^ behoeve ik,

hier, niet te onderzoeken (i). Het
fchynt, gelyk fommigen denken, onbe-
twistbaar, dat het ampt van K^yis^ivg

en K.7ia^yY\q in Afia een en hetzelfde

ge-

Cd) By PELLERIN /. c.fag. 89, et Planche LVIII. 5Ö.
(e) In Diario ïtalico, pag. 20I , 202.
(f) Thef. Jnfcript. pag. CLIV. 7.

(g) J. G. HAGENBUCHII Epistol. Efigrapb. pag, ^/^^

(h) By MURATORIUS pag. DCLXXIV. I. Men
vindt die zelfde Opfchrift by smith mrif. 7 -tf/<?f

Ecclef. pag. 22, 23, en SPONIüS Miicell. fect.lll^ pag,

112. Zie ook HAGENBÜCHIUS /. C.pag. 88, & WES-
SELINGIUS ad Hierodis Synecdemum

^ pag. 6C6f CCj,
(^i) V AN DALE /. e, pag. 2^0fq^.
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geweest zy (k); terwyi. anderen deze
ampten, die echter, dikwyls door de-

zelfde perfoonen waargenomen wer-
den, van élkanderen onderrcheiden (t).

Voor beide die gevoelens worden zul-

3ce bewyzen aangevoerd, "welke een
naauwkeuriger onderzoek 'der geleerr^

den verdienen.
,

,,-

".De eernaaqi l.T^ciTrjYog is gemeen-

zaamer in de oude gedenkflukken, die:

tot 'Smyrna behooren. Men vindt dien

op verfcheiden Smyrnafche Pennin-

gen, door SPANHEMIUS (m), DE BO-
ZE (n), en PELLERIN (o), uitgegeven;

gelyk ook in een aantal Opfchriften,

eerst aan 't licht gebragt óf federt aan^

gehaald door van dale (p) , grono-
VI-

Ck) SPANHEMIUS aV P. et V. N. pag, ÓQl. OLEARI-
US ia not. ad PHILOSTRATUM de vit, Sophist. pag. 515.

(1) VAN DALE /. c. pag.Q.J^fq']. VAILLANT Num,
wax. mod. pag 27. THOMS I^ettre a Mr. de Boze pag. 45.
Men vergelyke de Schryvers, door wolfius aan-
gehaald in Curis Phii Crit. ad Act. Apost.cap. XIX, 31 ;

in, welke plaats de Nederlandfche overzetters het

woord A(Tiö:?va< vertalen Overfien van Afien,

(m) Diatriha de Humo Smyrnaeotum pag, 339, 340,
342» 343.

(n) Mémoires de VAcadémie Royale des htfcTiptions tont»

XVH, pag. I.

(o) Loc. cit. Plamh. LVIII. 51, 57.

(p) Loe, cit, pag, 413 fqq.
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VIUS (q), OLEARIÜS (r), CORSIKÜS (s)j'

en anderen. Het is voorlang aange-
merkt > dat dezq benaaming ,. in die
meeste Penningen en Öpfchriften

,

zeer verkeerdelyk opgevat worde van
een' Veldheer of Krysoverften, daar
zy, zonder twyfel,tot het burgerlyk?
beftier van Smyrna behoort (t); tenzy„
'er eenige woorden, gelyk fomtyds
gefchiedt, bygevoegd worden,

_
cjie

den zin van hét w'oord Sr^iXT^^yo; nader
bepalen^ en tot het krygskundige be-
trekkélyk maken.
Het ampt van ktjiafX'^i? was te Smyr*

na zeer bekend en beroemd
; gelyk

blykt uit eenige
f Öpfchriften (u) en

Penningen (v). Of, en in hoe verre,
eenige Steden haare byzondere JJiar-
chen hadden, en wat hun post mede-
bragt, is door veele geleerden naauw-

keu-

fq") Mevioria Cosfoniana pag, 145. XX, pag. lAQ,
XXII, pag. 148. XXXVI. » r 6 ^

• ( r) Jn not. ad PHILOSTRATUM pag, 52(3 , 530

,

Ö08, óop, 014.
• (s) In Disfertat, adiunctis Notarum Graecarum colU^
(tmü^ pag. CXXVII, CXXVIII.
(tj.VAN DALE pag. 408—418. CORSINWS /. <.

PELLERIN pag. 82 , 83. WISE /. C. pag. 201.
(lO VAN DALE pag, 279, 395. GRONOVIUS ƒ«

Mem. CosJoKJaaa pag. 149.. XXXVIII,
Qv) PELLERIM pag, 8j. K.
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keuriglyk onderzocht, en, zoo veel

gefchieden kon, bepaald (w).

De eertitel Af^wv was te Smyrna

minder, dan elders, in gebruik, doch
evenwel niet onbekend. Getuigen hier

van zyn de Opfchriften by reinesi-

vs (x) en coRSiNUS (y). Ik durve niet

verzekeren, dat de A^x^'-^ ^^ ^^^ ^^^

eenig ampt, van de reeds gemelde on-

derfcheiden , bekleed hebbe.

XTS'pavv'pofog was te Magnefia de

naam van hem , die het hoogfte be-

wind van zaaken, zoo burgerlyke, als

godsdienflige , in handen hadt (z).

Sedert de Smyrneërs in eene naauwe
verbindtenisfe met die ftad getreden

waren, fchynt dezelfde eertitel ook te

Smyrna in gebruik geraakt te zyn.

Men leest van Heraclides by philo-

STRATUS (a): T>jy g-s(pccv7](po^ov d^x^v zol^'

duToig

Cw") Men zie de Schryvcrs, boven aangehaald

bladz. 494, ea vergelyke de geleerde Verhande-

linge van R. REYNEN de Ajianhis, eorumque munere et

dignitau^ verdedigd te Utrecht , onder voorzictin-

ge van den groeten wesseling, in 't jaar 1753.
(X) Infcript. Cl. I. 20Ó.

(y) Loc.dt.pag.CXXYll, CXXVIII.
(Z) Pofts apud ATHENAEUM lib. XII , tap. 8.

(jk) De Antiq^. et Marmonbui pag, 3Ö0—389.
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dvToig >?f&v, dp' iiq toi$ hiccufoig riQsvTxt

2[jLVfvixioi ra ovofjLxroi, Van welken aarc

deze waardigheid, 200 te Smyrna, als

elders, geweest zy, is in 't breede
door VAN DALE (b) aangewezen.
Eenigen bekleedden, te Smyrna

^

de waardigheid van Tctpnag , dat is,

van Ontfanger of Rentmeester der
Stad. Ais zulk een komt ons voor
Klaudius Paulinus in een Opfchrift (c),

waar hy genoemd wordt UfjTxng ^

dyo^o'Joiiog ^ TafXiug
, ^ov'Kocf')(pg

, yy^«
vcco'LotfX'^g , ^^ctT7)yog hi tuv oVAwv, vfw-

yfafjL'jiOLTsvg oXv^ttiuv, In een ander
Opfchrift ftaat Onefimus Paternianus
bekend als YlfVTavig irfUTog en Tapnc^
jYjg TToXscüg , t. w. van Smyma (d). Op
een' Smyrnafchen Penning (e) leest

men BmNOC TAMIOT; waar over
PELLERiN aanmerkt, dat deze eer-

IX. DEEL, Il naaiQ

(b) De Anfiq^n et Marmorihus pag. 3ÖO—389,
(c) GRONOVll Metnoria Cosfoniana fag, I4Ö. XXII*
(d) WISE /. c. pag. 133.
(e) PELLERIN /. e, pag, 8p, po, d^ Phmht LVIIÏ,

j8.
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naam zeer zeldfaam op oude Pennin-
gen te vinden zy.

Het kan zyn , dat fommigen van
hun, die op deze negen Penningen
gemeld ftaan, dezen of genen der op-
genoemde posten te Smyma bekleed
hebben. Liefst zoude ik echter den-
ken, dat zy, hier, moeten aange-

merkt worden als U^vTavsig , van wel-
ken ik noch eenig verflag zal geven.
^ De waardigheid van Ufjrcc/ig was
zeer groot (f), niet alleenlyk te Athe-
nen , gelyk eenigen gewild hebben ,

maar ook te Cuma , "Rhodus , Mile-
ten , . Tenedos , Mytilenen , Efezen

,

en elders (g), gelyk ook in 'tbyzon-
der te Smyma. Op een' gouden Pen-
ning , eerst door seguinus uitgege-

ven (h); en door spanheim (i) opge-

3?t)3l {-w) -^ntm-r . '

Cf> Zy wordt by APPIANUS Iil>. IV. hl/, dvil. pajr.

i.aoó; genoemd • A^^v] ixuKtqu avroK^araf uvivs
fcfiryft, iil>. XLIl cap. 45, ^um in Jummo magijlratu

eifif^ Pyytanin ipf (RhoJü) vecant.

Cg) CASAUBONUS in avimad'ü. ad ATHENAEUM libj

XV cap. 19; SPANHEMIUS e^e Nummo Smyrnaeorum ^

fag. 374-381.
(h) Selecta Numitmaia a»tiqua (^Paris, lóS^') pag. 32 j

33f.,,
(i) De P, et V. N. pag. 4^2 , 493, et in Diatriba de

l^Ktnmn SmyrnaiQTum. — Dezc Diatrii>s is te vinden
ach-
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heldefd, leest men op de achterzyde:

SMTPNA^N nPTTANElS. By SPO-

Kiüs (k) vindt men een Smyrnaascb
Opfchrift, en daar in deze woorden:
OINOMAC^X NEIKEPf2TOS TOT
0EOAOTOT nPTTANIS KAI TMNO-
AOS. In een ander Opfchrift, door

GRONOVius (1) uitgegeven, wordt ge-

meld Uctv}\Lvog UfVTavig; en elders (m)
leest men: OIAE nPTTANETSAN x.

T. A. By de vernieuwinge van 't ver-

bond tusfchen die van Smyrna en Mag-
nefia, werden de gezanten der laatile

ftad ter maaltyd genoodigd hg to Yl^v^

Tocysio-j te Smyrna (n) : op welk bewys ,'

echter
_, eenige uitzonderingen zouden

kónnen gemaaktworden (o), aristides
li 2 fpreekc

achter het zoo aanftonds gemelde werk van SeguU
nus^ en in het vyfde deel van den Thejaurus Anti**
quitatumRomanarum , door Graeviuf uitgegeven.
ik^ Miscell. fect. X fa^. 354. Conf, #RONoyiI Mt"

mria Cosfon.pag. 149, XXXIX.
Cl) Mem. Cosfomana pag. 148. XXII.
(m) coRSiNüs /. c. pag, CXXVII.
(n) Marmera Oxonienfia pag. 7, 8,

Co3 SPANHEMIUS <ie Ntimmo Smyrn.pag. 371-374.—
Men vergclyke, 't gene de grootfte mannen over
iicc woord Xl^urnvsm en foortgelyke aaögcmcrkc

heb*
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Ipreekt (p) van c^^p^^/^fö*/^/ Tï^ravsixi^

•waar in hy zelf door den Raad van
Smyrna tot de waardigheid van u^jTaviq

verkoren was. Het zalonnoodig zyn,
meer foortgelyke bewyzen aantevoe-
ren: doch in tegendeel nuttig te on-
derzoeken , door wie deze Prytanes
aangefteld wierden; hoe veelen te ge-

lyk, en hoe lang zy regeerden; waar^
om hunne naamen op zoo veele Pen-
ningen gevonden worden; en wie van
de vroegfte tyden , en vervolgens, de-

^e waardigheid te Smyrna bekleedden.
Gebrek aan genoegzaame befcheiden
is oorzaak ; dat ik geen volkomen be-

richt van alle deze ïlukken zal konnen
geven. Men vergenoege zich met dit

weinige , of men geve een vollediger

bericht, waar toe anderen, naar alle

vermoeden, in flaat zyn, en 't gene
my

hebben, ab VALESIUS aJ Harpnrationem ^ pag. 165,
325, 32Ó, PERIZONI' S ad Aeliamim lik. IX Var. Hifi.

tap. 39, pag. 634, 635, HEMSTERHÜIS al'n<]ue ad Pol'

lu'.em^ pag,S'j6, KUSTF.RüS ad Suidam , torn. lil pag,

220, 221, VALCKENAER ad Ammonium ^ pag. lip,

120, RUHNKENIUS ad Timaei Ltx. Plat, pag. 16O,
OLDENDORP ad Titomam Mag. pag, 7Ó2 , ALBERTI ad

Hefychium,, torn. Il pag. ICÓ6.
(Dy Sertn. facr. V Pag, 34 1 , 342. Conf, CORSINüS

pai, CXXVIII.
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my tot genoegen flrekken zal. Men
merke vooraf aan, dat *er geen gronds
genoeg zy, om, met den geleerden

PRiDEAUx (q), alles op de Smyrna-
fche Prytanes toetepasfen, wat men
van de Prytanes in andere fteden, by
voorbeeld, Athenen, by verfcheiden

fchryvers asngeteekend vindt; gelyk
anderen (r) reeds opgemerkt hebben.
De Prytanes werden te Smyrna ,

naar alle waarfchynlykheid , in plech-

tige en hier toe beleide vergaderingen
door den Raad verkoren; gelyk uit

ARiSTiDES, in de aangehaalde plaats,

kan opgemaakt worden (s), die ook
zelf op zulk eene wyze tot déze waar-
digheid aangefteld is , na dat hy te vo-

ren het ampt van 0uX(z^ tïjq si^rp^m y

die elders (t) Irenarcba genoemd
wordt, bekleed hadt.

Hoe veelen te gelyk met den eer-

li 3 post

Cq) Ad Marmore Oxonienpa paz. 106,
(r) coRsiNus /. c. pag, CXXIX.
Cs) S. JEBB apud CORSINÜM /. C. pag. CXXVIU.
(O VALESIUS i» HOf, ad EUSEBIUM lih, IV ff//?,

'B.fcl. cap, 15 , pag, 63 , et OOTHOFREDÜS ad /. 6 Cod,
Theod,, d« patrociniis. vicorum, pag. 188, praejertim ad Ie-

gem uitham Cod, Theod. de HireHorchit^ pag, 640—048
torn. IV eait, Ritferianae,
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post van Prytanis t bepaaldelyk te

Smyrna , begunfligd wierden, kan ik

niet in 't zekere zeggen. Alleenlyk
blykt, dat meer dan één op denzelf-

den tyd deze eer genoten; want, ge-

lyk wy (u) zagen, op dien zeldfaamen
gouden Penning leest men: I^ijlv^vollüö)/

UfVTamt;» In een oud Opfchrift dra-

gen Smaragdus en Klaudianus beiden
dien naam (v); en in een ander wordt
Onefimus genoemd U^vTui^ig vr^ojTog

y

,"waar voor men elders leest A^x^-Kfj-

Tixvig (w).

Het is zeer twyfelachtig, of deze
waardigheid te Smyrna, gelyk el-

ders (x), door iemand geduurende
;Zyn gantfche leven bekleed zy; wy-
ders , of dezelve ooit erfelyk in eenig

geflacht geweest zy ; en eindelyk , of
niemand dit ampt langer dan één jaar

waargenomen hebbe. Voor het eer-

fte is , zoo veel ik wete , in 't geheel
geen bewys. Het andere is ook niet

te betoogen; want, fchoon men ge-

ree-

(h) Boven bladz. 498 , 499.
(V) VAN DALE /, c, pag. S95'
(W) CORSINUS /. C.pag, CXXVIII, CXXIX.
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reedelyk op de gedachten komen kan,
dat de vaders meermalen door de
zoons in dezen post opgevolgd zyn,
waar van de Smyrnafche Penningen
by MEAD en pellerin eenige blyken
opleveren, volgt daar uit echter geen-
zins, dat men denzelven voor erfelyk
te houden hebbe, of verbonden aan
deze en gene Smyrnafche geflachten.
Het komtmy, uit vergelykinge van al

wat my, betreffende de Smyrnafche
PrytaneSy onder 't oog viel, niet on-
waarfchynlyk voor , dat 'er ten min-
ften twee in die Stad waren, welken-
famen de waardigheid van Prytanis be-
kleedden , van wien nochtans één de
voornaamfte was en boven anderen 'n\

aanzien en gezag uitblonk. coRSi-
tivs (y) gaat , echter , verder in zyne
bepalinge, en denkt, dat de Prytanes te
Smyrna, niet voor een jaar, doch al-

leenlyk voor den tyd van ééne maand,
verkoren wierden. Of het bewys,
hier toe bygebragt, en ontleend uit

een Opfchrift, waar in men leest: 01 ês

li 4 ^'^^^

C7^ Idem pas, CXXIX.
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acrixv rov UavYjfjLciv
,
genoegzaam zy, late

ik liefst anderen beoordeelen.

Indien de naamen, op deze negen
en zoo veele andere Penningen voor-

komende, tot de Prytanes of foortge-

lyke Overheden van Smyrna behoo-
ren, zal men met reden vragen, waar-

om zy daar op geplaatst zyn ? Dit zal,

vermoedelyk, gefchied zyn, deels,

om hun hier door eenig eerbewys te

doen; deels, en vooral, om dat hun-

ne naamen het onderfcheid der jaaren

aanwezen, even als die van de Arcbon-

tes te Athmeny en der Confules te Ro-

men (z). Van hier is 't, dat wy, in

fommigen van de reeds aangehaalde

Opfchriften en Penningen , by den
naam der Prytanes, het woordtje hi
§cvoegd vinden, welks gewoon ge*
ruik, om zekeren tyd aanteduiden.,

genoeg bekend is. philostratus (a)

bericht ons, dat de Smyrneërs de jaa-

Ten benoemden naar hen, die de
waardigheid van 1.7s(poLVYi(po^oq in hunne
Stadwaarnamen*

Jam-

(z} Cmf, VAN DALE ;» disf. faepius faudata.

{^Zj De vitis Sophistarum lik. U <a^, 2Ój ^«r^. 6f3 j

^t ibi Qi^EARiüS in mtis%
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Jammer is 't, dat de twee boeken
Over Smyrna , door Hermogenes

,

2soon van Charidemus, een' Genees-
heer, opgefteld, en zyn gefchryf over
de tydrekenkundige opvolginge van
den Magiftraat te Smyrna, van welk een
en ander in een oud Grieksch Opfchrift

gewag gemaakt wordt (b), niet meer
voor handen zyn. Daar uit zouden
wy, met volle zekerheid, konnen we-,
ten , niet alleenlyk den juisten ouder-
dom dezer Penningen, maar ook, wie
federt de vroeglle tyden de waardig-

heid van PrytaniSf of eenige andere,
te Smyrna bekleed hebben , en dat de-

ze Penningen met meer gronds zyn
betrekkelyk gemaakt tot de Prytanesy
of dergelyke regeerders van die Stad,
dan tot de Geneesheeren ; zoo als de
gedachten waren van mead ; wiens ge-

voelen , gelyk ik na het fchryven van
't grootfte deel dezer aanmerkingen
eerst geleerd heb , de goedkcuringe
van den oudheidkundigen conyers
>IIDDLET0N (c) en meer anderen

li 5 ook

(b) Mémoires de PAcacU 'Royale des Infcriptions iom,

IV fag. 665 et fuiv.

m ' iJiJ ^^ disfertatione de Medkorum a^ud veteres Ramanos
de'*
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ook gecnzlns heefc konnen wegdra-
gen (d).

degevtium tonditione^ eiuidem/fue JüJêrtatsiUfh defenfone^

te vinden in het IV deel van middleïqn's Wer-
ken, uitgegeven in *t jaar 1752..

(d) Biographia Britannica •voL V pag. 3082, 3096.
Men vindt daar de volgende aanteekeninge: "The
"Doctor IMead) in his disfertation 5 concerning forae

medals ilruck: at Smyma, in honour of the Facul-
ty, had espoufed the opinion of Mr. Chishull

,

thae a college of Phyficians was fettled in this city

from the most ancient times , &c. This is allo-

wed to be a very ingenieus conjectuic, but faid

to be built upon no fufficicnt grounds, fince the-

fe medals may be accounted for with greater pro-
bability , by refcrring them to Homer , whofe
birth -place is thereby determined in favour of
Smyrna**,

BE^



"^^rAiznbi rtz/i 't .i.<ieu->ficn£ t^e/iüci^AiZif> VmiDeel, ^ladz.jot
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Bfadz» P7

BERICHT
VAN EEN

VREEMD LICHAAM,
GEVONDEN IN EEN

HOENDER-EY;
MEDEGEDEELD DOOH

JJCOBÜS WATERVLIET.

J[j)e Natuur is zonderling in haare

werkingen; en levert, fomtyds, zeld-

faamheden in zulke plaatfen op, waar

men dezelve niet zon vermoeden aan-

tetrefFen. Een oplettend nafpeurder

der werken van den grooten Schepper

Jlaat, fomtyds, als in verwondqringe

opgetogen, wanneer hy zich, op 't

onverwachtfte, in de ontdekkinge van

de eene of andere zaak niet onaange-

jiaam verrast ziöt.

De
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>

De ontdekking van het vreemde
lichaam , waar van ik het volgende
bericht gaa opgeven, zal, denke ik,

hier van tot geen gering bewys ver-

flrekken.

Op maandag den 26 maart van 't

jaar 1781, opende zekere Vrouw van
myne Familie eenige Eyeren, en was
niet weinig verwonderd , in een der-

zelver een vreemd lichaam, waar van

2y, geduurende ha^r gantfche leven,

nooit in eenig Ey iets dergelyks gezien
had, te ontdekken.

Hetzelve had de gedaante van een
driehoek , welks uiterilen echter niet

fcherp uitliepen , maar als in ovale

hoeken eindigden. De waare grootte

was als een gemeene haazenoot; en
de koléur als geflolt menfchen bloed,

dat na de aderlating eenige uuren in

rust geweest is.

De vrouw, verwonderd over dit ver-

fchynfel, bragt my hetzelve als eene
zeldfaamheid. Ik befchouwde dit

vreemd lichaam naauwkeurig, met
een vergrootend glas van een duim
brandpunt. Op de buitenfte zyde was
niets zonderlings te ontdekken , dan
aUeen> dat hetzelve met een zeer dun

vlies
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vlies omkleed was , zynde voor het
overige zeer glad en effen. Om de in-

wendige gefteldheid daar van te ont-

dekken, was ik genoodzaakt hetzelve
door te fnyden ; doch konde met myn
vergrootend loepje niets anders ont-

dekken, dan dat de inwendige koleur
met die der buitenfte oppervlakte zeer
na overeenkwam. Ik bragt vervol-
gens een klein ftukje onder myn groot
Mikroskoop, en met de glazen No. ^
en 5 hetzelve in allerley gefteldheid
van licht onderzoekende, ontdekte ik

wel ras , dat dit vreemd lichaam een
formeele bloedklomp was, waar in ik
volkomen wierd bevestigd, dewyl ik

öp de plaats der doorfnyding, alwaar
hetzelve tranfpirant was, de kleine te-

fen malkander gedrongene bloed-bob-
eltjes duidelyk konde onderfcheiden.
Nu is de groote vraag, hoe komt

^oo een bloedklomp binnen dit Ey?
Menzon, wel is waar, fpoedig op die
gedachten konnen komen, dat het
een, tot die grootte reeds opgewas-
fen, foetus van een kuiken was. Doch
indien dit zoo ware, had men gewis
alle de kenmerken van bebroeding aan
dit Ey volkomen konnen, ja moeten

ont-
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ontdekken ; het welke echter in 't ge-

heel geen plaats had. Want vooreerst

,

wanneer men een bebroed Ey opent.
Vindt men het vruchtje, vooral indien

het reeds de grootte van dit vreemd
lichaam heeft, altoos vast aan den
doijer van het ey, als zynde het deel,

waar door de vogel gevoed wordt-

Dit vond hier gQ^n plaats ; want het

vreemde lichaam was in dit Ey volko-

men vry en afgezonderd. Ten ande"

ren, in een bebroed ey vindt men het

vlies des doijers met kleine roode
ftreepjes als doorweven, die in eene
voortduurende broeding merkelyk
vermeerderen. Doch hier van was
ock niets in dit geval te zien. Men ge-

lieve onder het oog te houden , dat ik

hier alleenlyk fpreke met opzicht tot

de hen- of hoender-eyers. Ten der-

den, wanneer het kuiken tot die groot-

te, als het gemelde vreemd lichaam,

aangewasfen is , heeft de doijer reeds

eene merkbaare hoeveelheid van zyne
natuurlyke grootte verloren , en het

haanen-kipfel is ook reeds iets gemin-

derd. Maar in dit geval was de doijer

zoo volkomen, en het geheele Ey zoa
zuiger, als of het flegts een halfuur te

vo-
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voren gelegd was. Eindefyk, naardien
het gemelde Ey reeds eenige wekeïi
oud was, ^ou het buiten twyfFel, by
het openen, een onaangenaamen reuk
uitgewaasfemd hebben, 5:00 het be-
broed geweest was. Ik zoude, onder
verbeteringe, liefst denken, dat, by
de affchieting van het Ey van den ey-
crftok, in het lichaam van de hen eea
of ander bloedvaatje gebarften zy, erf

zich van eenige hoeveelheid bloeds
ontlast hebbc; welk bloed den loop
van het kleine Ey volgende, aldaar
niet hetzelve in de vliezen en buiten-
fchaal zal zyn byééngedrongen en be-
ilbten geraakt^ en aan het fpitfche ein-

de van de fchaal zich i:al hebben vast-

gezet. -^^> '^-••^ fitoo- :.:.

s> In den zomer van het genoemde
jaar 1 781 kreeg ik bekwaame gelegen-
heid, om twee bebroede eyeren te on-
derzoeken. Ik opende dezelve met
alle mogelyke voorzichtigheid, en liet

ze zachtkens op een fchoteltje uitloo-

pen. In het eene, en wei in deszelfs
wit, ontdekte ik alleen het eerfte for-

meerfel van een kuiken, doch 't welke
noch geen gedaante had; op het vlies

des doijers, waar aan dit formeerfel

vast
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vast was, Veftoónde zich noch geen
van die gewoone roode ftreepen, van
welke boven gefproken is. In het

tweede Ey had ik het genoegen een
klein kuiken te vinden.. Nu, dacht

ik, is de zaak volkomen beflist. ' Het
©nderfcheid tusfchen dit kuiken en het
befchreven vreemd lichaam was zeer
groot en zichtbaar. De grootte van
het kuiken was omtrent gelyk aan die

van het vreemde lichaam, doch ver-

toonde zich een weinig iangwerpiff.

De koleur verfchilde meef, als zynde
meer vloeijende en meer vleesachtig

gelykende. Ik konde gemakkelyk het

hoofd onderkennen; de bek was vol-

komen zichtbaar; de beide oogen wa-
ren wat grooter dan de kop van een

groote luur-fpelde, en zwart; van de
vleugels en pooten kon men noch niets

onderkennen. Uit welke waarneming
genoegzaam blykt, dat men het meer-

gemelde vreemd lichaam, niet te hou-

den hebbe voor een foetus, maar voor
een zonderling verfchynfel in de na-

tuur.

Ik neme de vryheid om, by deze

gelegenheid, noch eene waarneming

te melden. In maart 1779 nam ik twee
hoen-
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hoender-eyers, welke men in 't wekere
wist, dat den derden dief maand ge-
legd waren. Het eene was aan beide
einden botrond ; het andere, gelyk
gemeeniyk, aan het eene einde rond,
en aan het andere einde fpitsachtig;
Myn oogmerk was tweeledig : voor-
eerst, te beproeven, of overjaarige
eyers noch bekwaam ter broedinge
waren ; ten tweeden , of deze eyers ,'

gelyk de zeer oude en algemeens
overlevering is, verfchillende kuikens
souden opleveren, te weten, het aan
beide einden botronde een haan, en
het andere eene hen. Ik bedekte de
buitenfchaal der beide eyeren met
warm kaars-fmeer, ten einde te ver-
hoeden, dat de weinige lucht, die ge-
woonlyk in de eyeren is, door de pö-ï
riën van de buitenfchaal zou ontfnapi
pen. Ik bewaarde deze eyers > dus
bezorgd , tot: den 25 mey van 't vol^
gende jaar 1780, wanneer ik dezelve
wel zuiverde , en van eene hen het be-
broeden. Ziet hier de uitkomst. HeC
ey, 't welke aan de beide zyden bot-
rond was, gekipt zynde, kwam daar
uit een zwart kuiken, en wel een
haan, te voorfchyn. Het andere ey
IX. DEEL. Kk wierd
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wierd vuil bevonden ; waar van de
oorzaak, zoo ik denke, veilig hier aan
mag toegefchreven worden, dat eeni-

gen tyd te voren het fmeerfel op fom-
mige plaatfendoor toeval was afgeraakt,

en het ey op die plaatfen met kleine

zwarte plekken uitgeflagen, waar door
het by de bebroeding geheel zal be-

dorven zyn. Uit deze proefneming
kan men met genoegzaame zekerheid
opmaken, dat men hoender-eyers, na
dat derzelver poriën met een of ander
fmeerfel, 't welke men echter gemak-
lyk daar van kan afnemen, toege-

maakt zyn, na yerloop van 13 of 14
maanden , en mogelyk wel langer

,

noch kan laten uitbroeden ; en dus
ook gemaklyk iii dit Land hoenders
uit vreemde Gewesten kan aankwee-
ken. Ook ziet men hier de overleve-

ringe, betreffende de aankweekinge
van haanen en hennen , gedeeltelyk

bevestigd; waar omtrent meer proe-

ven zouden konnen genomen worden.

7^

VER-
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VERVOLG
DEK.

GESCHIEDKUNDIGE NARICHTEN^

. BETftEFFEKÖEDE
fiohf.:. r!r,'f/.'\ ,,

BLANKE EN ZWARTE JOODE^!'.:

T E c O c.iii M, ;

OP D E K ÜS T .\'V A N M A L AB AR.
, . .. o[i ..

Tc vinden in *t VI. Deel deezer Verhandelingen -

bl. 517—58Ö. §. 1—44.

DOOR

ADRIANÜS 'SGRAFËZ4NDE;

Cl- :
€1- €1

^U)eHeerANTON friedrichbuschino
(fchrijver van 't Beroemde Geögra^,
phisch Werk) had in het negende lluk
van zijne Weekelijkfcbe Narichten (31)

Kk 2 mel-

(^31) De Titel is; anton ïriedrich buschings
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melding gemaakt van de Zwarte JoO'

den te LaÖngOy uit Oldendorps gefchie-

denisfe van de zendinge der Euangeli-

fche Broeders {Hernhutters) op de Ca-
raïbifche Eilanden St^ Thomas, St^ Cruis

en St. Jan, en Voegde daar bij: "de

Zwarte Jooden verdienen alle aan-

dacht, dewijl zij tot een bewijs ver-

flrekken, dat uit zoogenaamde Blanke

Menfchen , gelijk de Jooden in Palaes"

tina waaren , volkoomen"". Negers konnen

worden. Dit bewijs kan flegts dan
ontzenuwd worden , wanneer ie-

mand betoonen kan , dat eene Natie

van Negers de Joodfche Religie om-

helsd hebbe\
9J

ö. 46.

Pe Hoog Eerwaarde Heer, nico-

LAAS BARKEY Hoogleeraar der H.
Godgeleerdheid en nu Rustend Kerk-
leeraar der Hoogduitfche Gemeente
in 'sïJage, vond mijne Gefchiedkundige

Narichten, nopens de Blanke en Zwar-
te Jooden te Cocbim, Yzn dat belane, tot

IVcchetitlUke Uachruhten vo» vevên Lavdcharte» , Geö-

grapktjchen^ Statiitifchen und Hifl.orjjchen Buchern und

Jacht» i herlin bcy Haude und S^emr in S".
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bewys , dat Negers het Joodendom hadden
omhelsd f dat hij 'er eene Vertaalïng van
maakte in 't Hoogduitsch, en dezelve
naa Rerlïn zond aan den Heer Bufcbing.
Welke daar van in 't 13de (luk van 't 7de
jaar zijaer ^eekelijkfcbe Narichten , den
29 Maart 1779 op^bl. loi deeze aan-
kondiging deed: yy'sHage. Van daar
„ en wei van den beroemden Leer-
„ aar Heer Barkey , Doctor en Profes-

i, for der Theologie , heb ik een aan-

„ genaam gefchenk ; naamendlijkeene
„ Hoogdüitfche overzetting van des
„ Predikants te Middelburg, des Hee-
„ ren Adrianus V Gravezandes , Bericht

„ van de IVitte en Zwarte Jooden te

3j Cochim op de Malabaarjcbe Kust; 'c

„ g^^n hij uit de Briefwisfelingen met
„ den Gouverneur en Directeur der
i) Malabaarfche Kust, den Heer Adri-
„ aan Moens , Ordinaris Raad van Ne-
„ derlands Indien verzameld, en met
„ andere berichten van verfcheide

5, fchrijvers had vergeleeken. Het is

5, in 't voorige jaar [1778] in 't zesde:

j, deel der Verhandelingen , uitgegeeven.

5, door het Zeeuwfche Genootfcbap der

» fFetenfchappen te Flis/ingen ; te Alid'

M delbarg gedrukt-, en van merkwaard!'
K k 3 y^ gen
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'^, gen inhoud. De Heer Barkey is door

3, mijn Artikel van Jooden , welke Ne^

9) g^rj geworden zijn, en 't geen in 't

,, negende Huk van mijn 1^eekblad van
,^ dat jaar is gefield , opgewekt, mij

yy deeze Verhandeling tekenden; wel-

„ ke mij niet flegts om dit Artikel y

^, maar ook om die reden aangenaam
3, is, dat ik tegenv/oordig bezig ben
„ mijne Gefcfjiedenisjen van den Jood'

5, fchen Godsdienst op de aanilaande

3, Mis [ofJaarmarkt] tot Hand te bren-

w gen. Ook zal ik het gefchrift van
5, 'i Gravezande in het dertiende deel

^ van mijn Magazijn voegen'\

De Heer Eufching heeft: dat voor-
ineemen, niet in het dertiende maar in

het veertiende deel van zijn Magazijn ,

in 4°. te Berlin gedrukt, ter uitvoer ge-

bragt; daar het voorkomt bl. i2«>—152
met invoeginge van het nagedrukte Pa^
tent van den Keizer Cberan Peroemal, in

't koper gebragt; met de aanwijzinge
welke woorden Malabaarsch , Tamoulsch
of Tulïngensch zijn daar onder gegra-

veerd i doch welke in mijne Nederduit-
fche
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fche Verhandeling af&ondcrUjk was ge-

drukt.

Ook heeft de Heer overzetter eeni-

ge vrijheid gebruikt, van hier en daar

iets uit te haten ; ook fomm'ige aanteeke'

ningen voor bij te gaan, en voorts de
aanteekeisingerif die onder de Bladzijden
flonden, bij clkanderen achter aan te

plaatfen en het Bejluit 'er af te laaten.

Terwijl de Hoogduitfche Uitgeever ee-

nige eigen naamen, in de overzettinge

mogelijk wat J«/j7^r gefchreevcn, hva*
lijk heeft uitgedrukt. En in het 7l/t3-

^ö2if/'7geene melding gemaakt, dat dee-

ze Narichten uit de Verhandelingen van
'/ Zeewjüsch Genootfchap waareu over-

genoomen; welligt om dat dit uit het
genoemde JVeekblad konde worden
gezien.

In 't jaar 1781 kwam daar op te

Leipzig bij de Erven van W^eidman en
Reich te voorfchijn het pde deel van 't

Repertorium fur BibUfche und Morgen-
landifche JJtteratur in 8° waar in op
bl. 269— No. VI. gevonden wordt
een Huk, genaamd: Beltrag m den

Kk 4 Ua-^
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Jslachrichtcn von den Judeti zu Codfchin ,

•im 14 ib. des Bufchingifchen Magazins

,

von P. J. BRUNS.

§. 49.

De Schrijver verwondert zich: "dat

3, noch de Uitgeever, noch de Over-

yy zetter zich herinnerd hebben, dat

3, Jltiquetil du Perron , die Jooden ook
,_, had bezocht, en het Pr'wHegium van
„ Scharan Perumal, Keizer der Mala-

5, baarfche Kust aan hun gegeeven",
in 't eerfle deel pag. 170 van zijn 2end
Jlvesta had medegedeeld.

ö. 50-

Of ÖlQ Overzetter , de Hoog Eerw.
Heer N. Barkey te dier tijd andere ken-

ii'n had van 't werk van den Heer An^
^uetïl du Perron dan uit het XI. fluk

eer Bibliothcca Orientalis (f Exeget. van
'^7» D* Michaëlis is mij onbekend. Doch
\vat mij betreft, fchoon ik ook uit de
Reizen van Bjornjiahl door Vrankrijk

eenige kennis , na 't afgeeven mijner

Verbandelinge , nopens het Werk van
den Heer Anquetil had gekreegen;

heb
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heb ik het Werk zelve niet eer gezien;
voor dat de Wel Eerw. en zeer Ge-
leerde Heer gerardus kuipers Predi-

kant te Vlisfingen, in dit jaar 1782
vriendelijk mij het gebruik daar van
benevens het 9de deel van 't genoem-
de Repertorium geHefde aan te bieden,
waar voor ik zijn Wel Eerw. gedien-
itig dankzegge (32).

5. 51.

Ik zag daar uit, dat het eerfle deel in

Kk 5 't

("32") De Titel is: Zend Avfsta^ Ouvrage de Z»-
ro'dftrs; contenant les Idees Theölogiques, Phyfi-
ques ec Morales de ce Legislateur, les Ceremonies
du Culte Religieux, qu'il a etabli , & plufieurs
traits iiTiDortants relatifs a PAncienne Hiftoire des
Perfes. Traduic enFrancois fur rOriginal Ze»^, avec
des Remarques et accompagne' de plufieurs Trai-
te's, propres a eclaircir les matieres, qui'enfont
rObjct. Par m. anqul;til du perron, de l'Aca-
demie Royale des Inlcriptions et Belles Lettres, et
Imerprece du Roi, pour les Langucs Orientales.
Tom. I. Prera. Partie. Qui comprend Pmtroduction
au Zend Ave(ia^ forme'e principalement de la Rela-
tion du Voyage du Traducteur aux Indes Oriënra-
ïes, fuivi du plan de l'Ouvragc; et un appendix
fur les Monnoyes & Poids de Pinde; fur quclques
objccts d'Hiftoire Naturelle & deCommerce, &
fur les Manufcrits Orientaux du Traducteur. Or-
nées de planches, Gravées en Taille douce. a P/j-

ri$ clieg N. M. Taillard. 1771 in Quarto.
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*£ jaar 1771 te Parys was gedrukt, met
eene goedkeuringe van den 19 April

1771 zijnde in dien zelfden tijd^ toen ik

mijne onderzoekingen had begonnen
op 't leezen van 't bericht van Hamilton
('t geen ook den Heer Anquetil aanlei-

ding tot nafpeuring had verfchaft) en
den briefvan den Heer Moens van No-
vember 177 1; waar uit genoegzaam
blijkt, dat de Heer Anquetil du Perron
en iky bezig zijnde over 't zelfde onder'

werp, van eikanderen niets hebben gS'

weten»

De Heer P. J, Bruns zegt verder,

in zijne Bydrage op bl. 269 van 't Re^
-pertorium: "Dat zoo men den afdruk

5, van dit Privilegie [bij Anquetil] ver-

„ gelijkt met dat in Bujcbings Magazyn,

„ men in de karacters eene groote
„ VERSCHEIDENHEID vindt j En hij

„ voegt 'er bij , dat men zich naauw-

,y lijks kan voorilellen ;, dat een en bet

,, zelfde origineel bij beide zoude zijn

„ ten grond gelegd".

). 53*
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5. 53.

Wat mij betreft, om van het laatfte

vermoeden eerst te fpreeken, het
heeft bij mij geen bedenking, of in beide
de affcbriften , is het zelfde origineel teij

grond gelegd.

5. 54.

Want wat aangaat het Affchrift van
den Heer Jnquetil; hij fchrijft bl. i6g^
"Dat hij , te Cochin bij den Jood Elikh
5;, (Elie) zijnde, hoorde fpreeken van
5, de Privilegiën, door Scharan Perou-
„ mal toegeftaan aan de Joodfche na-
„ tie; en begeerig zijnde, dit gedenk-
„ Huk te zien , op deszelvs voor-
„ fpraak, de Moudeljaar (33) , ('t hoofd
„ der natie) die in den Bazar der Blan»
5, ke Jooden woonde, hem 't oor-
5, fpronglijke leende.

„ Hij voegt 'er bij, dat die Privik'
„ gien zijn gefchreeven in 't oud Ta-
„ mouh en gegraveerd op twee koperen
„ plaaten, die wel bewaard zijn, en
w die van de Linkerband naar de

2, Recb'^

O3) Van den Moudehaar of Mediliar, zie mijne
Cefchiedkuvfdige NatUhtejt %. 18. bl. 55Ó. in 'C VI. \è^^\
tier Vixb^ndelmien van 't Genootrchap,
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'^y Rechte moeten worden geleezen

,

gelijk de Malabaarfche Ollen. Dat
,j de eerfle plaat aan twee zijden is ge-

„ graveerd, doch de tweede maar aan

^, eene zijde, en llegts een drie vierde

„ gedeelte. Voorts dat deeze tivee

5, plaaten door een derde zijn bedekt,

„ waar op niets is gefchreeven , en dat

,_, zij fluiten als in een kookcr van ko-

j^ per , die plat is , één vinger dik".

Eindelijk befluit hij: "Ik bragt deeze

5, plaaten in mijn huis en fchreef het

„ opfchrift naauwkmrig af, Plaat voor

„ Plaat en Regel voor Regel, zoo als

„ 't was in 't oorfpronglijke. Dit ge-

„ daan zijnde , bad ik den Moudeliar

5, de naauwkeurigheid daar van te ge-

5, tuigen; 't geen men in 't Rabymcb
^y Hebreemch op de derde -plaat [van

„ den Heer Anqaetil'] ziet".

Indien men nu flegts 't minfle geloof

geeft aan deezen arbeidzaamen en
kundigen Reiziger, dan is 'er geen
twyffel aan , of zijn affchrift heeft het

ongineel ten grond gelegd.

5. 55'

En wat het affchrift betreft, door
mij
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fTïi; uitgegèeVen men zie bl. 539, 540;
mijner Gefchiedkundige Berichten y J. 6y
-], daarftaat: "De Heer /Ifö^wj fchrijft,

yy dat Hij de plaaten 2^// heeft gezien^

„ en aan zijn nuis m handen gehad. —
,; En dat door zijne zorg, die plaaten

„; naauwkeurig zijn afgejcbreeven met
yy DEZELFDE Letters of Characters, als

„ die in de koperen plaaten zijn gegra-

,y veerd". — Hier uit volgt, dat men
mlkoomen zich kan voordellen, dat éêtt

ên het zelfde Origineel bij beide is ten

£ro^2^ gelegd. .i;v 1.^4; v ...

S. 5<^.
nH

- Maar dan blijft noch de aanmerkingl
van den Heer iP. J. Brttns over, dat

zoo mtn é^w' afdruk bij Antequily

met die van Bufcbing (welke een na-

druk is van mijne uitgaave) vergelijkt,

men in de Characters eene groote ver-
scheidenheid vindt» jc^ui :ni ïl^^j, :i

Li».

s. 57.

Ik heb de vergelijking gedaan van
ïf^oord tot Woord mtt alleen, maar
ook van Letter tot Letter 3 en vindd
oj waar-
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waarlijk eenige verfcbeidenheid, fchoon
dezelve geenzins groot kan genoemd
worden. M'..

't' I

, 't Is waar in den eerften opJJag fchijnt

dezelve groot, om dat het affchrift van
dfcn Heer Anquetil met ruwer en groo-

ver trekken dan het mijne van den
Heer Moens , is gefchreeven en in

plaat gebragt . . . ... i i-./.. :\ o a^^o'

- Maar die fcMjn verdwijnt, wanneer
men Woord voor Woord en Letter
voor Letter vergelijkt: men vindt dan
welverfchil, doch dat is alleen hier en
daar eene varians lectio; daar in be-
ftaande, dat in ^t eene affchrift, fom-
tijds een Xetter meer of minder in ee*

ijig fp^oord is> dan in het andere»

Hier uit rijst eeriQ andere-vv^zg , welk.

van deeze twee affchriften dan het beste

zij? . .

§. 60.

Ik ben niet in flaat, om- daar op voU

ftrekt te konnen antwoorden. Om dat

te
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te doen, zoude men in de gelegenheid
moeten zijn ; om de beide afichriften

tegen de oorfpronglijke plaaten zelve
te konnen vergelijken; 't geen nu door
de afgelegenheid van plaatü niij on-
doenlijk is. T

5. 61.

Nochtans maak ik geene zwaarig^^
heid y om (met onderwerpinge aan
naauwkeurigcr oordeel) de uitfpraak
te doen ten voordeele van het aflchrift

van den Heer Ploens i "t v/ék het
Zeeuwsch Genootfchap in 't koper
heeft doen graveeren. '

i

Want mor eerst, fchoon de Heer !^;;-

quetil de plaaten, f« zijn huis bragt en
net opfcbrift naauwkeurig affchreef; de
Heer Moens had ook de plaaten in. zijn

huis , en zorgde voor 't naaawkeurig af-

fchrijven. En men mag vermoeden,
dat de Heer Moens, die Ss Gouverneur
en Directeur , te Cochim , het gebied
voerde, alle nodige gelegenheid zA kon-
nen gehad hebben, om op zijn gemak

eea
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één 'ja meer aFfchriften te laaten maa-
ken ; waar van hij mij twee zeer keu-

rig overeenftemmende Exemplaaren
met onderfcheiden' fchepen heeft toe-

gezondent; en zeker ook noch affchrif-

ten voor zich zelven zal hebben ge*

houden.
Daar het te denken is , dat de Heer

Anquetil y welke als een vreemdeling

te Cochim was , en alleen door de
gunst van den Moudiljaar, deeze kope-

ren plaaten in handen en huis kreeg ,

minder tijd en ruimte z^l gehad heb-

ben, om zijn affchrijt te maaken, dan
de Heer Moens , daar toe naar welgS'

vallen had konnen gebruiken.

§. 63.

Eene tweede reden is , dat de Heer
^Anquetil du Perron, dit affchrift maak-
te, zonder dat hij de taal verflond, of

het Character kende. Dit blijkt uit zij-

ne belijdenisfe, Hij fchrijft p. 169: "ik

„poogde met de kundigfle (34) Caga-

M naaren 'er iets van te ontfijfFeren

,

„ maar

("34^ CACANAAREN; zoud3 dit een foort van

Gccstelyken zyn?
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>^ lïiaar mijne poogingen waai'en te

j, vergeefsch. De Cafanaar Mattayê

3, beleed, dat hij 'er ^een êên wo^rdvsin

>, kon verftaan; dat hij 'er flegts eeniga

„ letters van kende, die geleeken naa

j, de Hedendaagfche Tamoulfche Cha-
5, racters. Te vergeefsch zocht ik

>, door den Opperbrahme bij de Pagode

5, van Taliparom, 8 groote mijlen van
5, iJ/ö^^' te recht te koomen: Doch die

» Opperbrahme zeide , dat hij dezelvö
„ aan verfcheïde perfoonen had ver-if

„ toond , zonder dat iemand ''er iets vafi

,, konde begrijperi\ Hier uit volgt, daC
iemand als de Heer Anquetil^ die met
verhaastinge een opfchrift, in èene
hem onbekende taal en onbekende Qhaz
racters affchrijft, ligt kan feilen*

S. 64.

Maar als men let op het affcbrift vaiï

den Heer Moens; zijn Wel Ed. Geftrj
heeft zich bediend van zulk eenen af-

fcbrijver , die het Character kende , en
't Jcbrijt kezen konde; want de oor-
fpronglijke woorden zijn (zoo veel
mogelijk) volgens derzelver natuurlijke

uiifpraak met üollandfcbQ kjters tus-

IX. m&L. h\ ' fc,b,ei:i
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fchen de Regels overgefchreeven, on-

der elk woord; om tefFens een denk-

beeld van de iiitfpraake, en 't tongval

dier taaie te geeven. Als ook eene
onderfcheide aanwijzing , welke Taaien

en Letters in de bijzondere woorden
zijn gebruikt (35). En dat meer is

,

de Heer Moens, die niets onverzocht
laat , om de gelegenheid , die zijn

ftand hem verfchaft , te gebruiken

,

200 ten genoegen zijner Letterlievende

Vrienden in 't Vaderland , als ter be-

vordering der JVetenfchappen , met alle

poogingen ter" onderzoek aan te wen-
den, 2ond mijden 15 September 1773
eene vertaaiing y te gelijk met de af-

fcbriften^ op welke (volgens zijn Ed.
fchrijven) gerust wasjlaat te maaken , al-

200 dezelve met de uiterfle Naauwkew
rigbeid f en door den besten taal-
kundigen te Cochim was vertaald.

Dewijl nu de Heer Anquetil, toen
hij 't affchrift maakte noch Taal noch

Qbaz

(35"^ Zie de GefikiedkHndige Narichten, Tom» VJ.

bi. 540 §. 7.
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1

Cbaracter kende, is 't niet vreemd,
dat hij fommige woorden niet wel heefc

konnen onderfi:heiden , maar verfchei"

den van dezelve in 't midden heeft afge*

brooken ; zoo als uit de vergelijkinge is

te zien. En derhalve pleit de tweede.

reden fterk ten voordeele van 't aji

fcbrijt van den Heer Moem.

S. 66.

Hier tegen komt echter een e heden*

king in , dat de Heer Anqueül verhaalt,

(zoo als te vooren $. 54 reeds is ge-
zegd

,
) dat hij het opfcbrijt der plaatea

naatiwk^eurig niet alleen affchreef, maar
5;, dit gedaan zijnde den Moudïljaar bad
„de naauwkeurigbeid daar van te getui"

„ gen y 't geen men [in zijn Ed. werk
,^ bij bl. 179] in 't Rabbijnsch He-
,j breeuwschs op de derde plaat ziet",^

Doch het blijkt genoegzaam uit hetï;^r-

band van zaaken, dat deeze Moudïljaar,

zoo weinig als de Heer Anquetil, de
Cafanaaren y of de Opperbrabmc van
1altparom y de TaaloVt Cbaracter kew^^

de, oftenminften genoegzaam kende,,

om meer dan over hoopSy en in 't ruwe
te konnen getuigen, nopens de naauw-

LI 3 AfW";
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keurigheid VRn overeenkomst tusfchenhet

<iflchrift en het oorfpronglijke. Zoo
dat in dit getuignis van den Moudiljaar

geen toereikend gewigt is, om het

afjchrijt van den Heer Anquetil den
VOORRANG toe te wijzen. In tegen-
deel ontfangt de waardij van het aj'

fchrift dat de Heer Moens heeft over-

gezonden , en in mijne Naricbten is

geplaatst, eenen aanmerkelijken trap

van uitmuntendheid, door een gedeelte
van eenen brief, welken zijn WelEd.
Geflr. den 15 December 1779 uit Co'
chim aan mij heeft gefchreeven , tot

antwoord op de overzending van het

cfdrukjel van 't Privilegie des Malabaar"

fchen Keizers, onder mijn opzigt in 't

koper gebragt. Dus fchrijft hij: "De
5, copie van het gedrukte Patent der Joo-

5^ den hebbe ik ook uit naam van het

„ Genootfchap, hier [te Cochim] aan

„ de Joodfche Synagoge gegeeven

;

5, waar mede de Jooden zeer in hun

yy fchik waaren; zij , zoo wel als alh

9^ TAALKUNDIGE MALABAAREN alhier

5, betuigen, dat het zeer natuurlijk
5, EN JUIST , na-gegraveerd is".

Ö. Ö7.
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S. 67.

Ik Iaat het oordeel, over het gewigt
van dit getuignis, in de weegfchaai ge-

legd tegen dat, van den, waarfchijn-

lijk niet Taalkundigen, AJcudi/j^ar aan
anderen over; zonder dat het mijns
erachtens noodig is met den Heer
BRUNS hl. 270 van 't Repertorium , "de

y, verfcbeidenheid en de corzaaken daar

„ van, ter onderzoek over te laateii

,, aan de geenen, die met het Mala^
5, baarjche en Tdmulfche bekend zijn";

fchoon ik gaarne toeftaa , dat deeze
best in flaat zijn , om volfirekt hier over
te konnen oordeel vellen ; zoo als de
zoodanige ook daadelijk te Cochim
over 't Affchrift van den Heer Moens
hebben geoordeeld.

§.6S.

Het bleek voorts uit het voorige

,

dat de Heer Anquetil niemand had kon«'

nen vinden, om hem de omknoopmg
van het Keizerlijke Privilegie te bezor^

gen,

'Er bleef echter één middel voor hem
over, waar mede hij zija voordeel

LI 3 dee-
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deede. Hij fchrijft dus: "De Rabbin

„ Ezechiel (36) die Vader was van den
-i, Joody bij wien ik fhuis was, en Cour-

y, tier (Makelaar) van de Hollanders te

5^ Cochim was, had dit opfchrift in 't

w Rabbijnscb Hebreeuwsch overgezet,

yy onder 't voorzeggen van eenen
,:, Brahme, zoo als mij naderhand de
5, Moudiljaar van Panani zeide. Ik

y, ging derhalven dien Rabbin een be-

sj 2oek geeven, welke op de aanbevee»

<yy Ung van zijnen Zoon, en den Secre-

-ii taris van Vechten , mij zijne Rabbijn'

-i) fche verzameling (37) leende.

5^ Deeze verzameling bevatte de Lee-
w zing van den Tamouljcben text in He^
yy breeuwfche Letteren y en de vertaaling

yy in 't Rabbijnscb Hebreeuwsch woord
y) voor woord. —^ Een jonge Jood
3> genaamd David Cohen vertaalde mij

j> dezelve in fraaije Hebreeuwfche
yy Letters. Ik denk" (zoo vervolgt
2ijn Ed.) "als mijne bezigheden 't zelve

5^ zullen toelaaten , ook in 't Fransch

M uit

C36) Ezechkl was geen nabhy», maar zijn ge-
flcchtnaam was Habhy; men zie van hem hree^ier §.

24—29 bi. 502—307. der Gefihiedkundige Narichten in

'r VI Deel.

(37) Men vergelyke §. 28. ^zt Gejchiedkundige
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^y uit te geeven de Hebreeuwfche Ver»

5, taaling van de 'Joodfche Privilegiën y

„ vergeleeken met den Tamoulfcben

„ Text, en de bijvoegfels uit de Ferm

,) zameUnge van EzechieP\

En hij befluit dus : "Ik trede niet in

5, breeder ontvouwinge van deeze over»

„ zettinge: voor deezen tijd vergenoe-

„ ge ik mij 't oorfprongUjke te geeven;

,> een Gedenkftuk, dat dierbaar moet
-„ ZIJN, aan hun, die prijs (lellen op

,, de Oosterfche Letterkunde",

S. 70. '

De meergenoemde Heer P. 7- Bruns
zag bl. 270 van 't Repertorium ook hier

op, als hij zegt: "dat de Heer Anquetil

5, hoope geeft, dit Privilegie in 't

„ Ftanseh uit te geeven, 't geen zoo
„ veel hij [in 17 81] wist, noch niet was

?j gejchied''\

ö. 71.

En hij bericht bij die gelegenheid,
dat Daniel de Castro , een Joodscb
Koopman te Londen, ook de He'breeww-

Jcbe overzetting en affchrift uit Codfcbin

Li 4 had
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had medegebragt , en aan den Heer
JLennicott medegedeeld; en dat hij

Bruns , dat affchrift voor zicb had afge^

fchreeven.

Hij fpreekt ook noch van eene andere
Hebreeuwfcbe opgave van denzelven dê

CastrOf fchoon verfchillende van de ge»
noemde; En zegt dat die beide verfchil--

lende zijn van de HQoe:duitfche overzet-'

tinge in 't Magazin. Waar op hij eene
mening y met aanteekeningen laat volgen,
over die ten aanzien van het weezen der
-^aake, op het zeifde uitkoomt, fchoon
^ij in verfcheide bijzonderheden onder'

Jeheiden is; 't welk uit te pluizen en te

beoordeelen, weinig nut kan aanbren^
gen j dus ik mij daar mede niet op»
houde. *

5. 73.

Volgens denHeer Anquetil du Perron
p)l. 171], zoude ook dezelfde Keizer
Scharan (of Cheram) Peroumal een Pri-

vilegie op vier plaaten, aan de St. Thü"

mas Christenen hebben toegeltaan; 't
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geen ook oorfpronglijk in 't Ta"

moülsch, even als 't Jcodscb Privilegie

zoude zijn gegeeven, en wel in de ^de

Eeuw ('t geen veel verfchilt (38) van de
jaartelling door mij §. 9. aant. 21. op-

gegeeven); van welk Prwi/fj^/V? zijnEd.
eene Samskretaanfche overzetting had,
die hij bl. 175— i'^S in 't Fransen heeft

uitgegeeven; bij welke gelegenheid hij

zich bl. 178—183 breedvoerig uitlaat

over de 5/ Thomas Christenen , met
bijvoeginge bl. ^83—190 van eene

LI 5 gr00*

C38) Het Tatent Zegt VolgeOS de ovtrz.ettJng

door den Heer Moens Kezonden dat het zou zyn
gegeeven in 'c jaar 3481 van Kalijogam; dewijl

nu 'C begin der Christelijke Jaartelling gelijk loopt
met het jaar 3101 of 3102 van Kalijogam, vol-
gens de Berichten uit de Malabaar, ZOO volgt

,

dac dit Patent of Privilegie zoude Zijn gegeeven , in
't jaar tier Christenen 379 of 380. Maar volgens de
Hcbreeuwfche overz.tting, die Daniel de c»siro aan
den Heer Kennicott heeft gebragt , en door P. J,
Bruns, bl. 272 is opgcgeeven; zoude de Christen
Jaartelling beginnen met 3199 van Kalijogam, en
het patent zijn gegeeven A. C. 240. Zoo Chera»
Feroumal toen Leefde, hoe kon dan de Heer Anm
quetil (lellen, dat hij in de 9 Eeuw een Privilegie

bebbe gegeeven aan de St Ihomus christenen-^ of 'er

moesten meer Keizers van dien naam bij de Ma'abaa-
ren zijn geweest. Kapitein Hami'ton vcrfchilc vrij

•wat meer, willende dat Cheran Peroumal in de
15de Eeuw de Malabaarfche Kust Regeerde. Welk
eene onbegrijpelijke verfcheideiiheid , en onzei-

kerheidl ,

'
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groote Lijst hunner Kerken, die afhan-

gen van 't Bisdom van Feraple in 't Rijk
vsLïi Cocbim. GeUjk hij ook op bl. 172

van zijn Discours Preliminaire het

Samskretaanfche Alphabet op de Mala-
baarjche Kust gebruikelijk, opgeeft.

1 §. 74'

i."

ir Tjoch het geen mij de Heer Moens
bij zijne jongfte brieven uit Cocbim van
I October 1780 veel uitvoeriger heeft

•toegezonden met den titel: Samuskre-

donfcbe of Hoogmalabaarfcbe Letterkonst

met dies PronufJciatie; zoo als het hem
door Taalkundigen aldaar was ter hand
geileld (39). Met bericht dat zijn Wel

Ed.

(30*) Deeze Letterkonst behelst, r. De Samus-

kredonjihe of Hoogmalabaarfcbe Vocalen of Klwkers

dan de ConfotiaMien ^ zoo als die mee Vocalen tot SyU
laben zijn gevormd. 2. De Koordfche Tamuh of G?-

neene Malabaarfihe Letters. 3. Zuider Malahaarfche

Letterkonst, gezegd Pandt Tamul, 4. Tulgevfche Let-

terkonst. De Heer ?.J. Brum, maakt ook p. 270
gewag van een reeds gedrukt Alphahetum Grando^

vico'MaJaharkum ^ five Sawfcrudonkum. Romae 1772 ill

r° 't geen (onderfcheiden van de drie^ die ik ge-

noemd hebbe No. 20. bij §. 5. op bl. 538 der Ge-

fihiedkundige Naridoten) zal zijn gedrukt tusfchen het

Alphahetu7n Brammhanicum in 1771 en 't Alphahetum

Tangutanum five Ttbetanum 1773. CH welk At^habetHTn

Malabaricum^ ia 1771 reeds was beloütd.
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Ed. Geftrenge noch bezig was met de
Hijlorie der Su Thomas Christenen, uit

é.Q-\oude Malabaarfche overleveringen^

en andere onderzoekingen; waar door
ook de Hiflorie van het Christendom in

Indien van la Crofe zoude verbeterd
worden.
En dat ook de Heer Gouverneur

Falck op Ceilon, van dat zelfde onder-
• werp werk maakte.

ö. 75.

Uit de laatfte brieven van den Heer
Moensw2in 1779 en 1780, zal ik ten
Jlot ter verbetering en aanvulling , noch
aanteekenen; Eerst nopens het Rijk
Cranganoor gemeld §. 3. bl. 534, 535
en g. 10. 548, 549 ook bl. 585 in mijne
Gefchiedkundige Narichten» "Dat de
„ jooden het Rijk van Cranganoor
„ nimmer in eigendom hebben bezee-
„ ten; zelfs aldaar nergens een Koning'*

„ rijk of Gemeenebest hebben gehad >

„ maar w^l eenige ftukken Lands door
„ inkoop gehad hebben; zoo als zij

5, noch hier en daar veele Landerijen
5, hebben. Doch dat zij zelve, ner-

y gens een zweem van Regeerings-

yy vorm
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7J

vorm over zulke landen gehad,
maar dezelve bezeten hebben, ge-

lijk iemand, die Landen in een Rijk

bezit , en na aftrek van de Gerech-
tigheid, die den Heer van de Lan-
den toekomt, de vruchten of 't ge-

was te gelde maakt".

Ik maakte ook §. 6, bl. 539 gewag
van eene 'verzameling van Oosterfche

Handjchriften, welke wijlen mijn Hoog
Eerw. Amptgenoot jacobus willem-
SEN bezat, zonder toen noch te heb-

ben konnen ontdekken, tot welke Zö«^-

taale der Oosterlingen dezelve behoor-

den. Zijn Hoog Eerw. had dezelve

aan verfche/de Hoogleeraaren der Oox-

terfcbe Taalkunde op de Nederlandfche

Hoogefcboolen laaten vertoonen, doch
zij waaren aan geene van hun allen be*

kend. Ik bood mij derhalven aan, om
een paar boekdeelen aan den Heer
Moens te doen toekoomen, die daar

op antwoordde den 15 December 1779
„ dat zijn Wel Ed. Geftr. die Hand-
„ fchriften zoude zien vertaald te krij-

5, gen, als zijnde een Taal, Noord-

„ waards
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;, waards van Cochim bekend, doch
5, ook oud en onderfcbeiden van dé
„ Taal , die daar tans gefprooken
5^ wordt, dat het fcheenen Heidenfche
>, Lofgedichten te 2,ijn op Heidenfche
„ Goden gemaakt". En naderhand
fchrijft zijn Wel Ed. Geftr. den i Oc-
tober 1780 "dat het grootfte der twee
„ overgezondene Boekdeelen , was
5, gefchreeven in eene zeer verouder^

y, de en niet meer gebruikelijke Taaie,'
5, met Nagaarjche Letters; doch dat
« het echter daar bekend was voor een
>, oud ftuk , dat wegens deszeifs oud"

3, heidy en, toen de taal, waar iri het
M is gefchreeven, reeds begon in 't

>, verval IQ geraaken, in de Hooge Ma-
j, labaarfche Taal is overgezet; van
5, welke vertaaling Hij een Exemplaar
» op bladeren van Boomen gefchreeven
„ was magtig geworden , 't geen tans
5, door kundige lieden wierd vertolkt,

w en waar van zijn Wel Ed. Geftr«
,, mij bij voorraad de inleiding en \ bs'

,, gm van het boek toezond".

5. 77.

Dit lluk bevat het L^vcn en de Baa»
dcti
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den van den Afgod Cbristna. 't Was
ingericht bij wijze van Gezang (doch
de vertaaling is maateloos) op eenen
zeer verheven en grootfpraakigen Oos-

terfchen trant; vertoonende de. Fabelge-

fcbïedenis hunner Goden; zoo echter

dat hier en daar trekken zijn der Heilige

Openbaaringe , ten minllen van overleven

ringen y die daar na zweemen; fpree-

kende bij voorbeeld van eenen Boom,
die in het Paradijs ftond. Van een aU
gemeen Verderf Y2in. \ Menschdom in de
Wereld. Van de belofte der Godheid
WistnOy dat hij in de tVereld zoude koo*

men in de gedaante van een Mensch,
wanneer alle zaaken ten goede zouden
worden gefchikt; enz.

Het kleinfle dier twee Boekdeeleii

was in de Taal van Guzaratte gefchree-

ven, en kon te Cochim niet worden
vertaald , dies zoude zijn Wel Ed,
Geftr. het zelve naa Suratte zenden,
om te beproeven, of het daar vertaald

konde worden.

Eindelijk had ik bl. 5^6 gewag ge-

maaKtj
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maakt, van de aandoeningen welke het
voorleezen van den Brief van Doctor
John Coïlet door de Heer Moens onder
de Jooden te Cochim verwekte; ik ^al
'er tot bejluit bij voegen, 't geen zijn

Wel Ed. Geftr. fchrijft wegens de
voorleezing mijner gedrukte Gefchied-
kundige Narichten , den 15 October
;i779, aan die zelfde natie.

<5. 80.

Gemeld hebbende, dat hij aan de
Joodfche Synagoge het afdrukfel der ko"
peren plaaten had gegeeven, laat hij

daar op volgen : "Mijn oogmerk was
,^ teffens om hun ook Copie van ü
„ Wel Eerw. Bericht te geeven t

yy Doch ik wilde eerst beproeven , of zij

,^ 'er ook uit zich zelven niet begeert^

„ naa zouden zijn. Hier toe las ik U
j> Wel Eerw. Bericht voor, aan de
w mormamften onder hen, aan mijn
„ huis, en gaf hun het zelve duidelijk

„ te verftaan, — en ik had het genoe-
w gen te zien, dat zij mij de woordea
5, als uit den mond gaapten; dat fom-
„ migen mij omringden, en mij bijna

?, verdrongen, om te zien in het Boek-

?^ deel;
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5, deel; en dat fommigen onder een

„ zagt gemompel, dan eens met een
„ foort van wrijvinge, en dan met een
„ foort van opheffinge hunner han-

„ den , het zeer druk met eikanderen

,, hadden; en ik moet bekennen, dat

5, ik over hunne acties aangedaan was.

„ Na dat zij dan alles aangehoord en
,, ik op mijne wijze Hun noch een har-

„ telijk woord toegefprooken, ook en

y, pasfant herinnerd had de woorden
y, van Hofea 3: ^ 4 en <>, begonnen

py zij gedeeltelijk te huilen, en gedeel-

3, telijk te fnikken, in welke geflalte

„ zij heen gingen.

„ Doch zonden na eenige dagen één

„ van hun bij mij, met verzoek om
een affchrift van het geen ik hun had
voorgeleezen; hetgeen ik hun dan
gaf".

Middelburg den 5 Augustus 1782,

^ ^
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NASCHRIFT
BETREFFEN DE D E

BLANKE EN ZWARTE JOODEN

TE COCHIM,
Uit de laatst ingekoomen Berichten van den

Wel Edelen Geilrengen Heer moens.

DOOR

ADRIANUS 'sGRAmZANDE.

J_^ a dat ik den 5 Aug. 1782 het i?/?r-

voig der geschiedkundige narichten
had overgegeeven, ontfing ik weder-
om , den 27 dier maand, eenen briefvan
den Wel Ed. Geftrengen Heer adri-
aan moens ^ van Batavia gefchreeven
den I November 17 81, mij onder an-
deren berichtende: Dat hij, wegens
verfcheide fterfgevallen onder de Hoo-
ge Regeeringe op Batavia, uit het be-

jx. DSEi, Mm\ iluur
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ftuur op de mallabaar ontflagen, en
den lo Junij toen jongstleden , ter

Hoofdplaats y in wellland gearriveerd
isijnde, bij zijn vertrek van de Kust ee-

lie MEMORIE had moeten nalaaten, ten
nutte van zijnen Opvolger ^ gedagtee-
kend 18 April 1781, waar in ook van
de 5/. Thomas Christenen , en jooden
verilag was gedaan. Dat daar van een
affchrift aan de Heeren Bewindhebberen
zijnde toegezonden , zijn Wel Ed,
niet twijffelde, of de Leezing van dit

Gefchiedkundige gedeelte zoude mij

wel vergund worden. En door de
goedheid en zorge van den Wel. Ed.
Geftrengen Heer Bewindhebber Mr.
CORNELIS KIEN VAN CITTERS, heb ik

reeds gelegenheid gehad, om een af-

fchrift van \iQteene gedeelte , betreffende

de JOGDEN, te moogen zien en gebrui-

ken; weshalven ik daaruit noch eeni-

ge nader ophelderende , verbeterende en

vermeerderende aanmerkingen zal op-
geeven.

S. 81.

Vooraf merkt de Heer moens (zoo
als §. I. bl. «jSz VI. D. is gemeld) dat

fchoon de Jooden zijn de Üudjlen van
ai-
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alle de vreemde inwoonders op dé
Mallabaarfcbe Kust , echter tot nocb

toe, (bij gebrek van eenige aanteeke-

ningen van waarde, of Gedenkfluk-
ken van genoegzaam gezag, onder
hen altans te vinden,) in ccne diepe duis'

ternisfe ligt , wat 'er zij van den tijd van
hunne komjie en hunne oude Gefcbiede'

nisfen op die Kust, zoo dat deswegen
ALLE twijffelingen konden worden weg-
genoomen.

ö. 82.

Ik heb $. 3—9. breedvoerig gefproo-

ken van 't Patent van cheran peroe-
MAL , bevattende een Privilegie aan
de Jooden gegeeven op 2 koperen
plaaten. Dit Patent pleeg doorgaans
te berusten onder eenen der oudjien des

Volks, en wel onder den Modliaar; en
werd bewaard in eene kist^ waar in de
Goude en Zilvere fieraaden der Syna-
goge plegen te worden geborgen; En
lieeze kist bewaarde men wederom in

een Pandeaal, zijnde een foort van ze*

kere bewaarplaats (40), bij wijze van een
Mm 2 Pak-

(40) E£vi AARPLAATs. Vaii zullc ecnc bewaa-
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Pakhuis , waar in de kostbaarfte Goede-*
ren der Kooplieden 't veiligite waaren.
Doch in 't jaar 1741. kwam dit Patent
in handen van Ezechiel Rabbij ; die

toen de eerjle en aanzienljjkfte onder de
Jooden was , en toen zijn werk (41) ge-

maakt heeft om dit Patent door 'laal^

kundige Inlanders in de gemeene (42)
Mallabaarjche Taal te laaten overzet-

ten, waar uit het in 't Nederduitsch is

overgebragt.
Deeze plaaten zijn, gelijk de O/^i--

fen (43) der Mallabaaren , zonder het
fchrift te befchadigen doorboord , om
met eene koorde te konnen worden
vastgebonden. De Characters zijn daar

in.

ring in een Pakhuis fpreekt ook de Heer la Croze;

ipec opzigt tot een ge/tjk Patent aan de 6t. Thomas

Christenen gegeeven; waar van ik reeds in 't vervolg,

der Narichten uit jinquetil du Verron ^. 73. hicbbe

melding gemaakt.

(41; wüRK GEMAAKT. Reeds voor dien tijd had
men eene en andere vertaal ing , gelijk bij ^*. 9. op bl.

54Ö in 't VI. Deel is aangeteekcnd uit de Portu-
geefche Notifias van 1ÓS5,

(43) DE GEMEENE MALLABAARSCHE TAAL; DeC-
ze wordt onderlcheiden van de HoogTnuUahaarf:he

anders genoemd Sa^nuscredanjiha; welke laatfte ooic

gedeeltelijk in 't Patent is gebruikt, nevens de
Tamou/fche en Tuïtngenfche Taal. Zic §. 74. in 't VlJI,

Deel.

(43 ) CLASSEN. Anquetü aoemde dezelve olk».

Zie \, 55, bl. 524,
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in gegraveerd. De Taalkundigen twijf-

felen niet aan de Oudheid en Echtheid

van dit gedenkftuk ; fchoon de ver-

fchiUende Vertaalingen ., die daar van

worden te voorfchijn gebracht, duide-

lijk toonen dat in deezen tegenwoordi-

gen tijd de verklaaring daar van moe-
jelijk is.

5.83.

De nieuwe Vertaaling ^ die ik §. 9. bl.

542 in 't VI. Deel hebbe opgegeeven,

is die , welke Ezechiel Rahby heeft ver-

zorgd. Doch de Heer moens heeft de

moeite genoomen, om noch tweemaa-

len het zelfde Patent door onderfcheiden

'Perfüonen te laaten overzetten; welke

beide Overzettingen terftond zullen vol-

gen. De eene is zijn Wel Ed. Geftr.

bezorgd door den tweeden Tolk der O.
Indifche Maatfchappij op de Kust van

Mallabaar, bakent deVenter, dgor

behulp van ecncn ouden Taalkundigen

Mallabaar ; de andere heeft de efrfld

Tolk Simon van Tongeren aan den Heer

moens bezorgd, door behulp van ee-

nen Heidenfchen Schriftgeleerden van

CaltCut geboortig, genaamd calicoe-

Mm 3 TIL-:
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TiL-ATjA , die met den Oorlog van
daar was gevlugt, en zich toen (1781)
in de Bovenlanden ophield; om dus

de Jooden in hunne eigen zaak niet tot

Richters te maaken ; en daar door
den Lezer eenigzins in ftaat te ftellen,

in deeze ,twijfFelachtige zaak te oor-

deelen.

$.84.

De vertaaling door Barend Deventer

bezorgd, verjchilt in de bewoordingen

yeel van de vertaalinge van Ezecbiel

Rabbij §. 9. De Heer moens meent,
dat dezelve meer oplettendheid zoude
verdienen , indien men onzijdige Mallas

baaren konde vinden, die derzelver

geloofwaardigheid konden bekrachti-

gen; hoedanige perfoonen zijn Wel
Ed. te vergeeffcb met moeite heeft ge-

zocht. Ziet hier den inhoud deezer

vertaalinge : „ In de rustige en geluk-

5^ kige tijd onzer Regeering wij Erawi

,, IVanmara^ navolger van de Scep-

5, ters, die voor veele honderd dui-

,, zend jaaren in recht en gerechtig-

„ beid geregeerd hebben ; wier ' ko-

„ ninglyke voetflappen wij navolgen,

5^ tans
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,^ tans in het tweede jaar onzerRegee-

yy ringe, zijnde het 36fte jaar onzer

„ Refidentie in de Stad Moydiricotta

,

„ vergunnen bij deezen op de erlang-

„ de goede getuigenis der groote er-

„ vaarenheid van joseph rabaan, dat

5, dezelve zal mogen draagen lange

kleederen van vijf Couleuren , Rij-

tuigen met derzelver toebehooren

en alle foorten van Ad^lijke Waaij-

,, ers g,ebruiken; Hij zalden rang voor

Z de 5 geflagten hebben, daglampen
branden, op gefpreid linnen wande-

^^ len, zich van Palenkins, Paijengs,

„ Zonnefcheinen , groote geboogde

,, Trompetten, Trommels, Staf en

,> overdekte Zftplaatfen bedienen; wij

„ getven hem het gezag over de m
yy ï'amiliè'n met derzelver Tempels,

„ zoo hier ais elders te vinden, onder

„ afdand van alle gerechtigheden op

„ belastings op de beide huizen; hij

„ zal overal huisvesting en haard mo-

M gen gebruiken; alle welke vrijheden

„ en prerogativen bij dit Patent ver-

„ klaard hebbende, verleenen wij aan

„ Jofeph Rabaan; hoofd van de vijf

-» geflagten en aan deszelfs Erfgenaa-

„ men, zoons, dochters, kindskinde-

Mm 4 ,, ren.

5>
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yy ren, door de dochters verkregenc

„ fchoonzoons met hunne opvolgers,

y, zoo lang Zx^h en Maan fchijnen; gee-

„ vende ook alle magt over de 5 ge-

y, Aagten, zoo lang de naamen hunner
„ nakomelingen duuren. Getuigen

,, hier van zijn het Hoofd van hetLand
a, fVenaddOf genaamd Comaraten Wat-
,, taand-deti'y (44) het hoofd van het

,, Land i4^enaa'0der , genaamd Codei

,, Cberi Canden ; het hoofd van het

n Land Rraala , genaamd Maana Be-

„ palamaan ; het hoofd van het Land
„ fValonaddo genaamd Irowaren Cha*

,, ten ; het hoofd van het Land Ned»
y, doe PP'aloer^ genaam Codei Jrawi\
„ mitsgaders de eerfte der mindere

yy Land Regenten van 't gedeelte van

,, Ccejapaddie Pawagen, zijnde de Erf-

„ genaam van Moeukom Chaten ge-

„ naam.d Kelokanden; gefchreeven bij

„ deu «Secretaris genaamd Geénawend'

„ de Wanaafen Nayer Kijapa Kelapa ^

y, geteekend bij den Keizer.

S. 85.

De andere vertaaling van Calicoetil

Ju
C44} In de plaat ftaat Mataandden*
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\Atjaf bezorgd door Simon van Ton-
geren, is van fi?<?^2f« inhoud : „In naam
,, des Allerhoogften God, die de ge-

y, heele wereld naar zijn welbehaagen

5, gefchapen heeft, en het recht en de
5, Gerechtigheid handhaaft, heffe ik

„ ErvJij Barmen {^<) mijne handen op,

„ en danke zijne Majelleit voor de Ge-
yy nade en zegen, verleend over mijne

„ regeeringe en Steden in het 36 jaar

„ van mijn beftier op Cranganoor in

y, het Fort Moericotta wezende, heb
„ ik om goede redenen aan mijn Mini"

n ft(^r JOSEPH RABAAN, de volgende
„ voorrechten vergund, dat hij zal

y, mogen draagen vijfgecouleurdeftof.

„ fen, lange rokken, op de fchouders

„ zekere doeken hangen, met elkan-

„ deren een geluid uitroepen, Trom-
„ mels en Tabelijntjes gebruiken, des
yy daags lichren opfleeken , op de
„ weg doeken fpreiden, Pallekijns,

,j, Sommerells , Trompet , Trom ,

5, Toortfen, Brandende Fakkels ge-

yy bruiken , en onder een throon zitten,

yy en als hoofd over alle andere Jooden,
Mm 5 yy ten

(d")^ HARivjEN ; In het Patent op de koperen
plaat (laat Wavmara. Doch in de vertaalinge vaa
de Castroy die volgen za!, ^. 91. (iaat ouk barmen»
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„ ten getalle van 72 buizen ageeren,

„ die hem de Tollen en 's Lands ge-

„ rechtigheid zullen moeten opbren-

„ gen , waar zij ook in het rijk mogen
„ gezeten zijn; deéze voorrechten gee-

„ ve ik aan Jofeph Rabaan en zijne Na-

„ komelingen, 't zij Mans of Vrou-

\y wen, zoo lang 'er iemand van in de

y, wereld is , en de Zon en Maan het

„ Aardrijk befchijnen; waarom ik tot

„ eene Eeuwige gedagtenis dezelve op

,^ eene koperen plaat hebbe laaten

„ fchrijven : Als getuigen de Koningen

„ van Trevancoer , herkenkoer y Sam-

„ morijn, AvangolUi, Palcatcherij , Col^

„ lafirij en Carambenaddo» Geichree-

„ ven bij den Secretaris KeUopen.''

ö. 86.

. De Heer moens heeft inde genoem-
de Memorie voor zijnen opvolgereeni-

ge aanmerkingen gemaakt over deeze

drie vertaalingen; te wQtcn dQ eer/Ie

,

die in deezc Nahcbten (§. 9. Vf . D. bl.

442) is ingelast door Ezecbiel Rabbi

j

bezorgd, en de Vcoee anderen door De-
venter en van Tongeren bekoomen.
Waar van dit de Hoojdjom is.

5. 87.
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5. 87.

Uit de vergelijkinge deezer drie vertaa-

lingen blijkt, d2itdezelfde Naam : joseph
RABAAN, wordt gegeeven aan den Per-

foon , waar aan de voorrechten wor-
den verleend; Doch in de eerfie wordt
hij Jood genoemd, en bij hem gevoegd
de 72 Joodjcbe huisgezinnen ; In dctwee*
de is geen ipoor van het v^oord Jood; en
in de derde wovdthïj^s Konings Mini/Ier

genoemd , fchoon hij echter naderhand
voorkomt als hoofd over alle ande-
re JOODEN ten getalJe van 72 huizen',

't geen zegt, dat hij ook zelfeen Jood
was ; of wel de naam rabaan , niet

uitfluitender wijze den Jooden eigen is.

De eerfie vertaaling geeft de voorrech"

ten aan Jofeph Rabaan^ en de 72 ^«/j-

gezinnen; doch de tweede en derde al-

leen aan hem en zijne nakomelingen,

§. 88.

Deeze twee laatfle Ipreekcn ook niet

van de voortplantinge van zijn Geloof
onder de 5 kasten. Derhalven blijkt,

dat deeze drie vertaalingen onderling

verfchiJlen. Doch dat echter de eerjl-e

en
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en derde meer met eikanderen overeen-

ftemmen dan met de tweede (4Ö). En
dus op dezelve 't meesteflaat fchijnt te

konnen gemaakt worden. Deeze ver-

fcheidenheid had den Heer moens
doen omzien naa eene vierde vertGa-

ling, doch had, tot dien tijd toe, on-
der de Mallabaaren en Cemnorijns , zoo
mede onder de Taalkundige Priesters

tr\ Inlanders niemand konnen vinden,
die kundig genoeg was om dit oude
fchrift van nieuws en beter te vertaa-

ien; fchoon hij een affchrift dier Cha-
racters noord en zuidwaards van Cochim
had gezonden, om dezelve te iaaten

ontfijfFeren. Ten opzigte der getuigen

is ook verfchil ; de eerfle en derae heb-
ben te faamen de meeste overeen-
komst, doch de tweede zoude (zoo als

de Heer moens denkt) daar in verfchil-

len, dit daar bij niet de Perfoneele nac''

men der Getuigen, maar alleen hunne
Bedieningen of IVaardigheden, wa^.r in

aj te dier tijd waaren bekend (47),

^m
f40^ DF, TWEfDE. Deeze is op zulk eene wijze

ingericht, dat dezelve ii: verfcheide deeicn, nuêr
naa eene omfciirijving i^Parü^hrafa) dan vercaahug
zlifeerpt.

(,47) BEKEND, A's men deeze tineede verraaüng

met de gedrukte plaat vaa 't Patent vergeUjlit,
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Zijn gefield. Terwijl in de eerfte en
derde, die misflag plaats heeft, dat de
Getuigen Koningen genoemd worden,
en dat wel van die plaatfen, 200 als de-
zelve eenigen tijd daar na, en wel bi|

verandering van omftandigheden ze-
dert genoemd zijn, en tot noch toe ge-
noemd worden. Maar ^^ tweede noemt
hen flegts Hoofden van de Landen,
met de naamen, zoo als die ten tijde

van den Keizer bekend waaren. In wel-
ken tijd die Hoofden noch geen Konin-
gen waaren , alzoo dezelve maar eerst
na de bekende verdeeling van het Mal-
labaarsch Keizerrijk in vier Hoofdko-
ningrijken en verfcheide mindere Rij-
ken en Vorftendommen , den titul van
Koningen en Vorilen gevoerd hebben.
Alhoewel het Hoofd van het Land van
Cochim in de eerfte en derde vertaaliii-

ge , niet met dien naam uitgedrukt
•wordt, fchoon bet Rijk van Cochim an-
ders in der daad één van de vier
Hoofdrijken van de Mallabaar is.

ziet men dat dezelve -woordelijk in 't noemen der
getuigen, het oorfprong/jjke uitartikt; terwijl men
daar door ook gelegenheid oncfangc, om de heteke^
Ttisvan verfcheide v/oorden, als ipari, Hoofde apï-
WEN Land

f &1 NAAjDPOü ODDEA gtmmd^ 16 Isereft
keunea.
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§. 89.

Het geen 't gezag betreft over de

^yf kasten zoude uit de oudheden, ze-

den en gebruiken der Mallabaaren moe-
ten worden opgehelderd; waar van

iets §. 9. bl. 543- V^ Deel is te vinden.

Dan 't zij dit Patent waarlijk aan de

Jooden verleend zij of niet, 't is echter

zeker y dat nooit een Jood over zijne

Geloofsgenooten, veel minder over de

zoogenaamde vijf kasten eene uitge^

(Irekte magx. gehad hebbe. Ook zijn

de goederen derJooden nooit Tolvrij{^^)

geweest, hoewel de Koningen ^ waar

onder zij ftonden, doorgaans Hoofden

over de Jooden gefield hebben van hun

eigen Landaart, onder den naam van

Modeliaar (§. 18. bl. 55^) die geen an-

der gezag hadden , dan om kleine Sur-

gerlijke gefchillen af te doen, en geringe

geldboeten op te leggen.

S. 90.

Echter is 'er éêne bijzonderheid, die

aan-

C48) TOLVRY. Mogelijk moest Jofeph nabaaJt de

Lands gerechtigheid van de overige Jooden ontfan-

gen , en dezelve met de Hooge Landt overigheid ver-

leekeüen, en als <>»/ƒ«»£<'»' verantwoorden.
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aanmerkelijk is, dat of fchoon in dit

Patent wel eenige voorrechten vergund
zijn, die aan andere geflagten ook zijn

toegeftaan, echter aan niemand hei

doen van drie eerfcbooten , bij het aan-

breeken van den dag, of ook wel on-

der de trouwdagen van iemand, die

in 't Huwelijlc treedt toegelaaten wor-
den, zonder voorafgaande verzoek,
en uitdrukkelijke vergunninge ; als

zijnde iets, dat de Koningen van Co-

chim , tot noch toe, aan zkh alleen

hebben behouden; doch 't geen aan
de Jooden beftendig tot noch toe, en
zonder voorafgegaan verzoekv/ordittOi^^

gedaan. En het is bekend, dat de
Inlandfcbe For/Ien niet ligtelijk een an»

der laaten deelen in uiterlijkheden,

die zij aan zich alleen behouden. Zoo
dat , indien de Jooden zich dit voor-
recht zonder Hoog gezag mogten heb-
ben aangematigd, de Koningen van Co^

chim zulks deeze natie, welker buurt
of woonplaats zelfs naast aan het Co-

cbimfcbe Paleis ligt, zouden beletten,

maar nu niet durven beletten; welke
bijzonderheid de Heer moens oor»
deelt, niet weinig voor ^t gezag van dat

Patent te pleiten, ten wordeele van de
Jqo'
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Jooden', dewijl 't bekend is, da.t al/e de

fVetteJi en gemaakte Scbikiiingen van
de oude MaUabaarfche Keizers •, bij de
laatere MaUabaarfche Vorlien in de ui-

terfle waarde gehouden worden.

S. 91-

Bij deeze aanmerkingen van den
Heer moens zal ik noch deeze eene
voegen, dat in deeze twee laatfte ver-

taalmgen geen gewag is van het jaar-

tal, naar Kalijogam, dat nochtans

Ezechiel Rabby heeft; gelijk ook het

jaargetal wordt gevonden in de vertaa-

linge die de Caitro heeft mede gebragt,

naa Londen, waar van §. 71. is gefproo-

ken bl. 535, en welke dus luidt: "Jk

„ beken hier mede in vrede, voor

„ God, die de Koningen der aarde

„ naar zijn goeddunken aanftelt, en ik

„ heb te vooren mijne handen tot dien

„ Heiligen God opgeheven. Nu be-

5, fluit ERWAï BARMEN, uit kracht van

„ dit privilegie , nadien God zijn Rijk,

„ reeds wel 100,000 jaaren behouden

^ heeft in 't 3611e jaar zijner Regeeringe,

j, in zijne Refidentie Magodnr Patnam

,

„ en hij belooft heden uit alle magt aan
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i, JOSEPH RABAAi^ , zichin 5 foorten van
,, verwen te kleeden ; ook zich van Paar-
„ den , Elephanten en Kameelen te be*

„ dienen; ook om den weg te baanen,
-» voor zich te laaten uitroepen; ook
„ Profelijten uit de Mallabaarfche Vol-
j, ken naar welgevallen te maaken; zich

„ ook van Fakkelen te bedienen , enTa-
,^ pijten op den grond , en in een Palan-

sj kin en Bazuinen. Hij mag zich ook
yj groote Tenten laaten maaken , en alle

,y foorten van Mufiektuigen gebruiken.

y, De Keizer geeft ook den grond van
>, 72 Huizen^ voor eeuwig vrij van alle

,, Grondfchatting. OverdeJooden,die
), buiten de ftad woonen , en hunne Sy-
5, nagogen te gelijk, zslI Jofepb Rabdan
5J, 't bevel hebben. Geen verandering
5, of verbreeking zal in dit befluit plaats

5^ vinden^ dat ik op een koperen plaat:

i) heb laaten vervaardigen, en aan den
„ Heer Jofêpb Rabban gegeeven , voor,

), hem en zijne nakomelingen, zoons,'

5, dochters , verwanten en laatftenage-

w flagt , voor Eeuwig zoo lang de Maan
5, over de Aarde heerscht. Ik hebbe
5> het gegeeven aan deezen man der
» 5 verwen. Hij heet Jofeph Rabban,
„ Amen

! Hier van zijn getuigen de Ko-
/x B&EL. Nn „ ning
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„ ning van Tervangot y de Koning van
.,, Takabor , de Koning van CaUcolijom'y

„ de Koning van Jrgot , de Koning van

y, Samorij , en de Koning van Colafïrij ;

y, De fchrijver,die dit heeft gefchreeven

„ en verzegeld heet Keiapen, Dit is ge-

,, fchied in 't jaar 3439 van Kalijogarïi\

5. 92.

Ik had (5. 3. uit de Notifias, gemeld
van der Jooden koninglijke Voorreeb-
ten, en $. 10. uit Sike , dat zij van
KONINGEN fpraaken; waar over reeds
hier te vooren bl. 539 §. 75. eenige

nadere opening is gegeeven. Deswe-
gen merkt de Wel Ed. Geftr. Heer
MOENS in zijne Memorie noch aan, dat
men wel eer heeft gemeend , dat de Joo"
den in vroeger tijden het Koningrijk

van Cranganoor in eigendom, en zelvs

eenen koning over zich zouden ge-
had hebben: doch hij verzekert, dat

daar van geen de minfte fpooren zijn te

vinden. En dat zedert het Joodfche
Gemeenebest is verwoest, en de Wet-
geevende magt van hun geweeken,
het niet bekend is, dat dezelve immer
wederom aan hun 2ij gekoomen, hoe

xzie-



JOQDEN TE COCHI^r. 5^3^

menigmaal de Jooden 'er ook na gé-

ftaan hebben. Gelijk zij daarom, wan-
neerzij wel eer in\ Crar2ganoorfcbeKï]k.

zoo veel aanzien hadden, mogelijk
toen ook wel konnen getracht hebben
dat Rijk Magtig te worden: Doch zijn

Wel Ed. fchrijft, veel eer te geloo-
ven, dat die meening, wegens der Joo*
den Cranganoorfche Rijk , kan oor-
fpronglijk zijn, van iets dergelijks, dat
men onder de oudheden der Sint Tho-
mas Christenen vindt; te weten, dat
deeze ook op zekeren tijd, eenen Koning
begeerd en erlangd zoudQn hebben,

Ö. 93'

Ten aanzien van de onderfchelding

der Jooden in blanken en zwarten
<waar van §.12, 13. bl. 549) merkt de
Heer moens wederom aan , dat onder
de Blanken ook eenige Vreemdelingen
zijn, die uit Europa ^ de Turk/che ^Ji-
dtifcbe GtwestGTi, Arabi'èn, QnPerfiëny
op de kust zijn gekoomen; welke zich

met de oude oorjpronglijke Joodfche in-

woonderen, door Huwelijk hebben
vermaagdfchapt ; zoo als onder ande-

ren blijkt in 't Géflagt van E^^ecbiel
"

' N n 2 Rab"
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Rabby, die (als gezegd is $. 26. VI. D.
bl. 563) in 't jaar 164Ó derwaards van
Aleppo in Syriën overkwam. Terwijl
de zwa}te]oodLQn f wier kleur genoeg-
2;aam met die der Mallabaarjcbe laage

kasten overeenkoomt , niet wel anders

dan van de Joodengenooten , zoo uit

vrije Mallabaaren, als uit hunne vrij

gegeevene Jlaven aangenoomen, kon-
Den worden afgeleid; ($. 12) fchoon
men niet wil ontkennen dat 'er veele ^

door vermenging met de Indiaanen ,

konnen voortgekoomen zijn. Doch
dat de kleur van een kindf uit eenen
blanken Vader en zwarte Mallabaarfche

Moeder gefprooten , merkelijk door
een reeks van Teelingen van de ei-

^entUjke ^zy^r/^ Indiaanen verfchilt: dat

eindelijk ook het getal der zwarte Joo*
den veel grooter is , dan dat der Blan*

ken.

5. PA'

Nopens de verfchillen tusfchen de
blanke en zwarte Jooden (§.13. VI. D. bl.

550) fchrijft de Heer moens tot onder-
richt voor zijnen opvolger: Datdeeze
yerfchillen, 200 veel hij hadkonnen

na-
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nagaan , waaren veroorzaakt , door dien

dat de zwarte Jooden altoos naa eeriQ

^eUjkflandigheid met de blanken ftonden,

het geen de laatflen niet wilden gedoo-

gen; om dat zij de zwarten voorgeenQ
Oorfpronglijke Jooden hielden , maair

aanmerkten ais voor het groot/ie gedeel-

te gefprooten, uit hunne vrijgegeeven

Jlaiven, of uit natuurlijke Mallabaaren

,

die tot Joodengenooten waaren gemaakt.

En dat" men zegt, dat è.c zwarte ]ooz

den zich t'elkens door Huwelijk met
de blanken hebben willen vermengen;

en dat zij in de plaatfe van zich nede^

rig tegen de blanken te gedraagen, in

tegendeel onbeleefd omtrent hen t6

werk gingen , in de Groetingen ofEer-
bewijzingen op de ftraat. Of ook dat

zij zich niet ontzagen, in de Synagoge
de voorgefloelten^ of in andere Bijeeiv

komften ;de Eerde plaats in te neemen j

zoo dat zij altijd, zoo niet naar den
hoogjlen rang, ten minllen naar deg<?-

lijkftandigheid trachteden. Welke ei*

genfchap (zoo als zijn Wel Ed. Geftr^

verder aanmerkt,) men doorgaans in

Indien befpeurt, alwaar d.e Lieden in

onderfcheidene geflagten ofkasten zijn

yerdeeid,. dat zi^, wegens hunne ge
N n 3 boor-.
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boorte in geene hooger kasta of klasfe

kunnende koomen, echter altoos daar
na hunkeren ; of die van hooger geÜag-
te, als 7A] maarkonnen, heimelijk kwel-

len. En dat dewijl de zwarte Jooden
zulks altoos omtrent de blanke Jooden
geöeffend hebben, men dit ook wei
als een bewijs zoude konnen aanmer^
ken, dat zij in der dasid geene oorfprong-

lijke Jooden zijn, maar uit natuurlijke

Mallabaaren of Slaven (gelijk gezegd is)

'Joodengenooten zijn geworden. Zijnde
Goch bekend hoe onverdraaglijk door-
gaans Heeren zijn , die bevoorens
knegts , oï vrijgelaatene, die te vooren
Slaven waaren. Voorts, d^t deezó
zugt tot het gelijkjlandige y ten laatften

zoo ver is gegaan, dat de zwarte ]oo^
d.en, noch niet zeer lang geleden , d^n
Moning van Co^/j/w trachtten te bewee^
gen', dat hij wilde bevelen: dat de
blanke Joodinnen y die aldaar, meteene
Sluijer of hulfei over het hoofd, gev

woon zijn naa de Synagoge te gaan,
Êven ais zii. dat is ongedekt en zom
der Sluijer, . derwaards zich begeven
moesten. In welk verzoek zij, door
den Vorst , zoo min als in hunne an^

dere onderneeiiiinge]^ begunftigd zijn.;
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om dat zij bij den Koning sltoos zijn

befchouwd, als eenigzins ondergefchikt

aan de blanke Jooden. Gelijk men ook
tot noch toe ziet , dat zij zich op eene
zeer geringe wijze geneeren, en dat

veelen van hun, in de Huizen en Tui*

nen der blanke Jooden , voor beloonin-

gen, dienen, huisfelijke beftellingen

en boodfchappen doen, en met een
woord in deezen tijd, ten eénemaal
van ^^ blanke 'gooden zoo zeer onder-
fcheiden zijn, dat zij zelfs (als §. 15
reeds is gemeld) in hunne afzonderlijke

Synagogen hunnen Godsdienst oefFe-

nen; en zelfs niet , dan op eene be-

fchroomde wijze in de Synagoge der
blanken koomen; wordende ook door
de blanken met onverfchillic^heid en
verachtinge behandeld, tegen welke
de zwarten , als grooter in aantal zijnde;

zich meer dan eens vergreepen hebben;
zelfs met oeffeninge van geivetd , waar
tegen de Forflen des Lands deb/aüken,

door hun gezag, hebben gehandhaafd,

ö. 95.

Onder de geweldenarijen der Portu-
geezen tegen dQ Jooden(§. i^. genoemd,

N n 4 . bt
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bl. 552) telt de Heer moens verachte-

lijke behandeling , en willekeurige

belastingen: doch voornaamelijk der-

iselver onverdraagzaamheid in 't fluk

van den Godsdienst, 't geen de JoO"
den looodzaakte, om met verlaatinge

van Cranganoor , zich tot den Koning
van Cochim te wenden , die hun op Co"

ctim de Suifa , na^st of bij zijn Paleis

een fluk Lands aanwees , daar zij hun-»

ne Synagogen en huizen bouwden, en
noch woonen; Daar zij ook eene af«

zonderlijke Begraafplaats (49) , een
weinig buiten hunnne Buurt , afzon^

derden, 't Was dan geen wonder, dat

toen de Heer van Goens in 1662 Co-

vhim belegerde, de Jooden iQtv gereed

"waaren om aan de Krijgsmagt der Ne-
derlandfche Maatfcbappij mond-behoef-
tcn, en allen anderen bijftand , die in

bun vermogen was^ te verfchaffen, in

hoQ-

C49) BEGRAAFPLAATS, Ik heb onlangs uit eenen
Brief van den Heer moens gezien, dat zijn Wet
Ed. Geltr. in 't laatfte van zijn verblijf op Cochim^

aangemoedigd door de Verhandeling van den Heer
Te Water en de Hedenvoering van den Heer Kluit,

de Begraaving der Christe?i Lijken in de Kerk te Co-

(him, niet medebevyilüginge der voornaamile in-

fezetcnen, -volfirekt bebbe afgejchafi ^ en eene bs*

waame Begraafplaat§ !>»»/?;> ie §tad vergürgd, die
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hoope dat zij onder deeze Maatfchap-»

pij de meeste Burgerlijke en Gods-
dienftirge vrijheid zouden genieten.

"Welke hulpvaardigheid hun, toen de
Hollanders , voor 't einde der goede
Mousfon , (volgens ö. 17. bl. 554)
moesten aftrekken, duur kwam te

ftaan.

Bij §, 21, fpreekende van het Levens*
bejiaan der Blanke en Zwarte Jooden
Dp die Kust, voegt de Heer moens
jloch : Dat de meesten der Jooden Koop*
handel drijven, de een meer en de an-
deren min, en zich daar mede genee-
ren ; fchoon , tot de Maagdfchap van
Ezechiel Rabby, de gegoêdfte en voor^
naamjle Kooplieden behooren. Hief
bij meldt zijn Wel Ed. Geftr. nopens
hunne gedartheid en Levenswijze, dat
men in deeze Jooden niet ontwaaf
wordt die Scherpzinnigheid en W^erkf
zaamheid, en noch minder dat Bedrog

^

*t geen men anders den hedehdaagfche

Jooden doorgaans toefchrijft: maar dat
in tegendeel zijn Wel Ed. hen door-
gaans had bevonden eerlijke Lieden té

Nn 5 ^ijn,
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^sijn , die het zich zouden fchaamen
^GTL Christen, Heiden of Moor, met op-

zet te bedriegen. Dat men ook van hun
kan zeggen , dat. zij op verre na zoo
tnorsjig en vuil niet zijn, als men de he-

dendaagfche Jooden ook nageeft, die

ver afzijn van rein en zinlijk te wezen
aan Lichaam en Klederen , zoo als ee-

ne onaangenaame reuk wel eens leert.

En dat fchoon wel fommigen van de
Rijkfte, die tot aanzienlijke lieden toe-

gang hebben, in zinlijkheid botsende
gemeene Jooden uitmunten, men echter
altoos in het een of andere den Jood 'er

bij ziet uitfteeken. Maar dat de Joo-
den op de Kast zonder onderfcheid,
-aielvs tot de geringfie en. minst gegoed/Ie

toe, zoo zinlijk zijn in hunne Huizen,
aan hunne Lichaam^en, Tafels en Bed-
den , als wi) ; zoo dat men bijna niet

^oude konnen weeten , of het Jooden
€n Joodinnen waaren , indien zij niet

door een /öor^ fL'ö/2 kledinge.., en door
ecnibovt va.n onder/cbeid-teeken , in hun
felaat van andere Natiën onderken-

aar waaren. Dat ondertusfchen het
grootfte gedeelte ^qv Zwarte ]ooó.Qn zich

met den Landbouw en Veefokkerij ge-

Meert; als ook met inkoopen en ver-
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koopen van Levensmiddelen, inzonder-
heid van Boter en Pluimvee,

Betreffende de Rechtsplegingen onder
hen, (aangeroerd §. 23. VI. Deel bl.

561) bericht de Heer moens nader,
dat de gezaamentlijke Jooden, zonder
tegenfpraak onderdaanen zijn van den
Vorst, op wiens grondgebied dezelve
woon en, en dus ook op de Kust daa^
deltjke onderdaanen van den Cocbimfchen
Koning zijn: Echter hebben zij zich
doorgaans aan de Rechtbanken van de
Nederlandfche Maatfchappij te Cochim
vervoegd, en zich aan derzelver Von^
nis/en onderworpen, 't Geen voornaa-
melijk nochtans bij de Blanke Jooden
heeft plaats gegreepen; doch allerbij-
zonderst bij de Europeefche Jooden,
diei dQ onmiddelbaare befcherming van
de Maatfchappij zonder eenigen tegen-
spraak van den Koning van Cochim , al-
toos verzocht en genooten hebben;
gelijk dezelve altijd het hooge gezag van
den Hoofds,ebieder , van wegen de Ne-
derlandfche Maatfchappij aldaar erken-
nen; en. zich aan het bijzondere Rechts^
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gebied van dezelve, zoo wel als van
den Fiscaal onderwerpen. Evenwel
hebben de Blanke Jooden van Cochim

^ich tot noch toe niet Jlellig voor vol»

flrekte onderdaanen van de Maatfchap-

pij willen verklaaren ; vermoedelijk

,

om zich in geval van eenige omwendin^

ge van zaaken, niet geheel aan de
wraakzucht des Cochimfchen Konings
bloot te ftellen. Zijnde echter in 't

jaar 1772 een' zekeren Jood, die door

éa\ Koning van Cocbim als een Bedrie^

ger in de Gevangenis was gezet, maar
door den Heer moens ten eerden op-

geëischt, ook vrijwillig aan hem over*

gegeeven,
"i-", .

. .

Belangende de Synagogen (§. 31, 32.)

Itcekent de Heer moens aan, dat in de

Joodenbuurt f naast het Paleis des Ko^
nings van Cochim de Suifa vier Synago-
gen zijn; naamelijk één voor de blan*

f^en, en de drie andere voor de Zwar^
ten; welke laatfte Voarleezen hebben
^an hun eigen geflagt, om den dienst

^e verrichten; doch wanneer een Blau"

ke Rabbij in hunne Synagoge karate

^, moet
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moet Hem de eer gegeeven worden,
van den dienst waar te neemen; en kan
onder de Verblijfplaatfen der 2^warte
Jooden ook Mala geteld worden , daar
omtrent 50 Huizen zijn, en ééne Sy-
nagoge.

5. 99'

Eindelijk nopens hunne Kerkboeken^
en Handjchriften, waar van $. 33—36.

teekent de Heer moens noch nader
aan , dat hun Sepher Thorah , of de
Boeken van Mofes, die hier in verfcbeide
Synagogen gevonden worden , alle zijn

Vaatere Handfcbriften op Pergament en
gemeen bruin Leder; dat het niet blijkt,

dat 'er eenig affchrift van aanmerkelijke
oudheid van eenig gedeelte, of van het
geheele Oude Testament aldaar voor
handen is geweest. Dat zij aldaar ook
nooit Drukkerijen hebben gehad; Dat
de oorfpronglijke Mallabaarfche Jooden,
over het algemeen, in het fluk van
den Godsdienst, onwetende en zorge-
loos zijn; Dat zij den Tbalmud, noch
Kabbala, noch de boeken der Mafbre*
then kennen , en (zoo als de Heer
MOENS denkt) wei onder de Karaïten

mog-
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mogten gereckend worden^ zoo als

de meeste Jficitifche ]ooétr\. Nochtans
willen zij beweeren dat de Mallabaar-

Jcbe Israëliten f een oud affchrift van de
Sepher Thorah zouden gehad hebben >

maar dat dit Eerwaardig gedenkftuk
- ter gelegenheid der Portugeefche ver-

woestinge zoude zijn verlooren : doch
de Heer moens oordeelt, dat dit wei^

fiigfcbijn heeft van waarheid; om dat

2ij, naar hun eigen zeggen, tij,d gehad
' hebben, }mrmQ beste goederen naa het

gebergte mede te neemen , en dus
waarfchijnlijk te zijn , dat zij niet zou-

den hebben nagelaaten, die voor hun
onwaardeerbaare Gedenkftukken mede te

bergen; zoo wel als men verhaalt,

dat zij voor het nieuwe affchrift van
Mofes vijf boeken, dat toen in hunne
Synagoge was, zoo veel eerbied en zor-

ge hadden, dat zij zelfs d?t affchrift

geborgen en mede genoomen hebben,
en met blijdfchap , even als van ouds
de Arke des Verbonds , en met ge-

juich te rug hebben gebragt.

Middelburg den 28 September i'jB2,
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